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Tot el que pugui succeir succeirà. 1 

 

 

 

L’accident de l’any 2010 demostra que no hi ha avui en dia cap companyia en el món 
dotada amb la capacitat per aturar ràpidament un abocament a gran profunditat. 2

                                                           
1 Principi dit de Murphy.  
2 Boesh, Donald, 2012. Donald Boesch és un dels dos científics que formaren part de la Comissió Presidencial a 
la qual el president Obama encarregà la redacció de l’informe oficial sobre l’abocament provocat per l’incendi i 
enfonsament de la plataforma Deepwater Horizon al Golf de Mèxic: Deep Water: The Gulf Oil Disaster and the 
Future of Offshore Drilling. 
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1.   INTRODUCCIÓ. L’ECOLOGIA NO HO ÉS TOT 

 

 

En els darrers temps s’ha difós per les Illes Balears, sobre tot, per Eivissa i 

Formentera, la por a les conseqüències potencials de l’explotació dels jaciments 

petroliers que, eventualment, hi pugui haver a les aigües pròximes a l’arxipèlag. No 

deixa de ser sorprenent que la major part de les anàlisi que es fan parteixin d’una base 

ecològica: la por al dany que un abocament pot provocar sobre l’entorn natural de les 

illes, en canvi hi ha relativament pocs treballs que analitzin els efectes que poden 

provocar els possibles abocaments o fins i tot la simple explotació dels jaciments sobre 

de l’única font de renda primària de les Illes: el turisme. 

 No pretenem en aquestes pàgines minusvalorar l’eventual impacte ecològic de 

l’explotació petroliera, més aviat al contrari, el que volem és assenyalar que els danys 

sobre el medi natural només seran una part del greuge total provocat per un eventual 

abocament. El medi econòmic i humà també sofrirà, i molt, i fins i tot, potser suportarà 

danys durant un període molt més dilatat que no el natural. Per altra banda, l’explotació 

petroliera pot perjudicar a la indústria turística sense necessitat de provocar un greu 

abocament de cru. La seva simple existència pot enfosquir la imatge turística de les 

Illes, un element central del seu atractiu. 

 L’estratègia adoptada per tal de fer l’anàlisi proposada consisteix en primer lloc en 

determinar els riscos, en segon lloc descriurem la realitat econòmica sobre la qual 

aquests riscos es projecten i, finalment, avaluar les conseqüències de la materialització 

d’aquests riscos. El primer pas es resol a través del recull d’alguns exemples històrics 

d’abocaments de petroli que presenten similituds amb el que podria passar aquí si 

s’explotessin jaciments a les proximitats de les illes Balears. També es recullen alguns 

treballs acadèmics sobre la predicció i avaluació matemàtica dels sinistres, l’evolució 
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del petroli vessat al mar i la persistència dels efectes dels abocaments sobre el medi 

natural. 

 La descripció de la realitat econòmica sotmesa al risc d’abocament ocupa els capítols 

següents. En primer lloc s’analitzen els efectes dels abocaments sobre l’activitat 

econòmica turística de forma general, presentant particularment el problema de la 

desviació de la demanda. Després es fa una completa descripció del sector turístic 

insular: es pondera la seva excepcional importància i se’l caracteritza com a un model 

de sol i platja a nivell turístic i com a un districte industrial a nivell empresarial. Per 

dissenyar aquest model de sector turístic s’utilitzen sobretot eines procedents de 

l’economia, però també de la sociologia, la geografia i la història. 

 Finalment, es dedica el darrer capítol a dissenyar diferents escenaris que recullin els 

potencials danys que pot sofrir el sector turístic si les Illes Balears es veuen afectades 

per un abocament de petroli. 

 Abans de començar voldríem fer una precisió sobre la tècnica editorial utilitzada, fer 

present al lector que aquest treball utilitza eines procedents de camps del coneixement 

molt diversos com l’oceanografia, l’economia o la geografia, de forma que la utilització 

d’una extensa base bibliogràfica és una necessitat ineludible. El resultat és que el text ha 

de recollir centenars de cites bibliogràfiques que interromprien la seqüència narrativa; 

per tal d’evitar-ho s’han situat totes les cites bibliogràfiques i moltes anotacions 

complementàries a les notes a peu de pàgina. Aquesta opció no ha de fer pensar que el 

que hi ha en aquestes notes té una menor importància, en absolut, formen part integral 

del text i sense elles el treball no tindria consistència, simplement s’han situat allí per 

facilitar la lectura.   
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2.  ELS PERILLS. TIPUS D’ACCIDENTS PROVOCATS PER LA RECERCA 

O EXPLOTACIÓ DE POUS DE PETROLI 

 

Els perills de l’explotació petroliera a les aigües de les Illes Balears els podem situar 

en tres nivells. 

1) Una catàstrofe provocada per la destrucció d’una plataforma de perforació o 

d’explotació a gran profunditat. 

2) L’abocament en superfície d’un gran volum de petroli procedent d’un petrolier, 

d’una plataforma, d’un dipòsit intermedi o d’un gran oleoducte trencat. 

3) Abocaments de menor entitat provocats per incidents de baixa intensitat. 

 

Cadascuna d’aquestes eventualitats presenta el seu propi nivell de risc i unes 

conseqüències previsibles ben diferents sobre el medi natural i social de les costes 

mediterrànies i, per tant, els haurem de contemplar per separat. En primer lloc, entrarem 

en la valoració del riscos inherents a cadascuna d’elles, adoptant una visió 

probabilística, estadística, una estratègia que té com a principal limitació les particulars 

característiques dels accidents analitzats, ja que no hi ha dos abocaments iguals 

l’experiència anterior només és indicativa, sobretot en els gran accidents3. 

Començant pels accidents realment grans, el primer que cal indicar és que no 

constitueixen una raresa estadística. El grup suís d’Eckle, Burherr & Michaus, ha 

analitzat més de 1.200 abocaments de petroli entre el 1974 i l’any 2000 i ha determinat 

que aquests desastres segueixen una distribució de probabilitat ben establerta que 

permet afirmar que no constitueixen successos realment extraordinaris4, sinó que 

formen part de la tendència que pot esperar-se en aquest tipus d’abocaments. El que sí 

                                                           
3 “Since oil spills occur and unfold in unique ways, it is certainly true that no two such events will result 
in exactly the same impacts.” Hayworth, Clement & Valentine, 2011:3647. 
4 Eckle, Burgherr & Michaux, 2012:13004-13005. 
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que és extraordinari en els accidents catastròfics que succeeixen en la fase de perforació 

és el volum de petroli abocant. 

El segon tipus d’accident de gran dimensió previsible en una àrea en la qual 

s’exploten jaciments petroliers consistiria en un abocament d’unes dotzenes de milers 

de metres cúbics de petroli. Els potencials orígens d’un abocament d’aquesta dimensió 

són bàsicament tres: un vaixell petrolier embarrancat o enfonsat, un greu accident en 

una plataforma de perforació o d’explotació que no tingués unes conseqüències tan 

extenses com les del cas anterior, i finalment, una tercera possibilitat seria un accident 

en un oleoducte o en una de les estacions intermèdies de bombeig del cru que formen 

part de les xarxes de distribució que conduexien el petroli a una terminal de càrrega o a 

una refineria. Cadasquna d’aquestes fonts potencials de risc presenta diferents 

probabilitats d’ocorrer, però, simplificant un poc, pot dir-se que els vaixells i les 

plataformes són els que presenten un major nivell de risc de provocar un gran 

abocament5. 

A nosaltres ens interessa sobretot el volum de petroli abocat, però aquesta dada 

moltes vegades és difícil de calcular, sovint perquè s’amaga per part dels responsables 

de l’accident. Es per això que els especialistes en anàlisi de riscos han ideat una segona 

forma de computar, basada en els danys personals provocats per un accident, sobre tot el 

nombre de morts. Si utilitzem aquesta segona estratègia llavors les estadístiques també 

assenyalen el domini dels accidents que ocorreixen en la fase de transport del cru a la 

refineria, sobretot els accidents marítims6. 

No hem de deixar-nos enganyar per les diferents repercussions mediàtiques dels 

diferents tipus d’accident, els vaixells accidentats solen ser molt més fotogènics que les 

plataformes o els oleoductes. Així, els accidents ocorreguts a plataformes de perforació 

o explotació no solen rebre una cobertura dels mitjans informatius tan intensa com els 

accidents de vaixells petroliers, però tenen una probabilitat de succeir gens negligible. 

                                                           
5 “while the total spill frequency is very similar for ships, pipeline and storage/refineries, the overall risk 
of pipeline spills is lower as it shows lower potential for very severe accidents. The total frequency of 
exploration/production spills is an order of magnitude lower than for the other categories, however for 
severe events, this category dominates the risk, as exploration/production spills differ considerably in the 
structure of the risk to other sources. Ship, pipeline and storage/refinery spills are more frequent than 
exploration/production spills, but the latter can be much more severe, as thereservoir from which the oil is 
spilling is very large compared to man-made reservoirs such as tankers or storage facilities.” Eckle, 
Burgherr & Michaux, 2012:13007. 
 
6 Burgherr & Hirschberg, 2008:545. 
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Els informes del servei americà de gestió de recursos minerals recullen un total de 39 

abocaments en el Golf de Mèxic en un període de 14 anys, quasi tres per any, provocats 

en aquestes plataformes; una bona part d’aquests abocaments, 18, vinculats a la 

cimentació dels pous7. El grup ENSAD recull a la seva base de dades un mínim de una 

dotzena d’abocaments superiors a les 10.000 tones en els 17 darrers anys del segle XX 

procedents d’activitats d’exploració o producció en el món8. 

Els grans accidents, per sort, no constitueixen fenòmens freqüents, però no passa el 

mateix amb els petits accidents, aquells que alliberen unes quantes dotzenes o centenars 

de tones de petroli. Pràcticament mai deixen petjada en els mitjans de comunicació 

generals i no generen més que una mínima part de la bibliografia científica que tracta el 

tema dels abocaments, però n’hi ha, i molts. Acabem de ressenyar els 39 abocaments 

oficialment registrats al Golf de Mèxic procedents de plataformes de perforació o 

explotació i l’existència de la base de dades de l’ENSAD. L’ENSAD recull 1.213 

accidents amb abocaments superiors a les 200 tones entre els anys 1974 i 20009. Una 

altra base de dades, la de la International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), 

recull més de 10.000 abocaments procedents d’embarcacions en el període 1974-2008 

amb un volum per sobre de les 7 tones10. 

P. Burgherr realitzà un acurat estudi estadístic a partir d’una mostra de 737 

abocaments enregistrats entre l’any 1970 i el 2004, on indica que el volum total de 

petroli llançat al mar ha disminuït en els darrers anys gràcies a la significativa 

disminució dels accidents que impliquen abocaments per sobre de les 10.000 tones, però 

que els que afecten a volums inferiors han tingut una reducció moderada11. Un segon 

element interessant d’aquest estudi és que assenyala que ha disminuït el nombre 

d’accidents provocats per petroliers i plataformes, però que el nombre d’accidents 

ocorreguts a oleoductes i tancs d’emmagatzematge s’ha mantingut relativament 

estable12. 

                                                           
7 Kerr, Kinsticsch & Stokstad, 2010:674 
8 Eckle, Burgherr & Michaux, 2012:13006. 
9 Eckle, Burgherr & Michaux, 2012:13003. 
10 Kontovas, Psaraftis & Ventikos, 2010:1455. 
11 Burgherr, 2007:249. 
12 Són obtinguts resultats semblants per part d’autors com Eckle et al. 2012 i Burgherr & Hirschberg, 
2008. 



 
Petroli: Perill mortal. Unes illes enquitranades – Joan Carles Cirer 

 
 

 6   
 

Quin és l’origen d’aquest abocaments de menor intensitat? És realment divers: 

canonades trencades pel mal temps, excés de pressió del gas o manteniment inadequat, 

vaixells avariats però no enfonsats, enfonsament de vaixells buits, errors en la 

manipulació de vàlvules o bombes, etc. Tots aquests accidents poden passar a qualsevol 

de les fases immediatament posteriors a l’extracció del petroli, durant el seu trasllat a la 

refineria, a la mateixa plataforma d’extracció: cap del pou, part submergida a l’aigua de 

la canonada d’extracció i dipòsits intermedis, a les connexions flexibles entre la 

plataforma i els vaixells de transport o en els oleoductes que comuniquen la plataforma 

amb terra ferma, en els mateixos vaixells de transport i a les centrals col·lectores. 
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 3.  ELS GRANS ACCIDENTS 

 

 

 3.1 LA PRIMERA CATÀSTROFE REALMENT GRAN: IXTOC I 

 

 Hi ha dos antecedents d’abocaments procedents de plataformes petrolieres marines 

que assoleixen una dimensió realment extraordinària: Ixtoc I i Deepwater Horizon, tots 

dos en el Golf de Mèxic. El primer accident ocorregué l’any 1979 quan s’incendià una 

plataforma explotada per l’empresa estatal mexicana PEMEX al Carib que provocà 

l’abocament de més de 3 milions de barrils de petroli, aproximadament uns 500.000 m3, 

durant un període de nou mesos. 

 L’abocament contaminà bona part de la costa mexicana del Golf de Mèxic i més de 

270 kilòmetres de platges de Texas (EUA), situades més de 1.000 Km al nord del pou 

sinistrat. Encara que el volum de petroli alliberat fou extremadament gran, existeix 

relativament poca informació sobre aquest abocament13. Potser el més rellevant que pot 

aportar aquest accident per als nostres interessos és que la indústria petroliera va 

aprendre ben poca cosa de la catàstrofe a pesar de la seva magnitud14. 

 El pou Ixtoc I15 es troba situat a la costa oest de la península del Yucatan, a unes 40 

milles de la costa més propera, en un indret on el fons del mar es troba a 50 metres de 

profunditat. En el mes de desembre de 1978 PEMEX, la companyia estatal petroliera 

mexicana, inicià la perforació d’un pou exploratori utilitzant la plataforma semi-

                                                           
13 Kerr, Kinsticsch & Stokstad, 2010; Thebeau et al. 1981.  
14 “Following Macondo, engineers I spoke with considered the blowout preventer to be a failsafe 
technology; hence there was no need to plan for spills beyond the blowout preventer. Today, we 
recognize this as a failure in planning. The lessons of Ixtoc I were not learned which in turn necessitated a 
round the clock engineering effort to devise a plan to regain control at the well head.” Dokken, 2011:4. 
15 Les dades referents a la catástrofe de la Ixtoc 1 han estat extretes fonamentalment de l’informe de la 
NOAA, http://incidentnews.noaa.gov/incident/6250, i dels articles de Dokken, 2011, Jernelöv & 
Lindén, 1981 i Kerr, 2010. 
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submergible SEDCO 135F16
, (fotografia F01), propietat de Transocean Ltd., l’empresa 

més gran del món dedicada a la realització de prospeccions petrolieres oceàniques. 

Quan el pou havia assolit la profunditat de 3.600 metres començaren els problemes. 

 La perforació de pous de gran profunditat requereix el bombeig continu de fang o 

fluid de perforació per tal d’equilibrar la pressió hidrostàtica que creix amb la 

profunditat i evitar el col·lapse de les parets del pou, aquest fang es bomba cap avall a 

través de les canonades i retorna a la superfície per la part exterior d’aquestes de manera 

que refrigera les parets del pou, i la broca i recull la roca capolada per aquesta última17. 

El manteniment de la pressió d’aquest fang és essencial per assegurar la viabilitat del 

pou i exigeix un control sistemàtic de la seva densitat i viscositat entre d’altres 

característiques. Dons bé, al pou Ixtoc I quan la broca es trobava a una profunditat de 

3.625 metres travessà un estrat geològic dèbil i fracturat que començà a absorbir el fang 

de perforació i impedí el manteniment de la pressió. El dia 3 de juny de 1979 mentre es 

retirava la canonada de perforació, una intrusió de petroli i gas natural impulsà el fang 

per amunt i causà una sobrepressió a la boca del pou que superà la capacitat dels 

limitadors de pressió instal·lats; el resultat fou una sortida explosiva de gas i petroli. El 

gas començà a cremar de seguida que entrà en contacte amb l’oxigen atmosfèric i 

l’incendi destruí totalment la plataforma SEDCO 135F i s’inicià l’abocament de cru. 

 Com que la profunditat del mar era limitada, les restes de la plataforma destruïda i 

centenars de tubs de perforació caigueren a sobre de la boca del pou impedint l’accés i 

dificultant les posteriors actuacions per aturar l’abocament.  En els primers dies es 

calcula que el flux de sortida era d’un 4.500-5.000 m3 diaris però el flux fou reduït a una 

tercera part en introduir milers de bolles d’acer i plom dins de la boca del pou. A pesar 

dels esforços per aturar la pèrdua de petroli, en arribar el mes d’agost de 1979 aquest 

abocament ja havia amollat uns 225.000 m3, una xifra que superava qualsevol 

abocament anterior provocat per un petrolier o una plataforma. 

 L’única manera en que fou possible aturar l’abocament consistí en la perforació de 

dos pous addicionals a través dels quals es bombà suficient fang de perforació per 

                                                           
16 La plataforma SEDCO 135F es va contruir entre els anys 1967 i 1968 a la ciutat canadenca de Victòria 
i en aquell moment era la més gran del món. Tenia una configuració triangular amb tres grans peus 
inundables que es recolzaven sobre el fons del mar a l’omplir-se d’aigua. Abans de ser transportada al 
Golf de Mèxic, aquesta plataforma havia operat a la costa pacífica del Canada, Austràlia i  el Mar del 
Nord. Darren, 2001. 
17 Un text que constitueix una bona introducció a la tecnologia petroliera i on s’expliquen els principals 
components i dificultats que té una perforació a gran profunditat és el de Cuvillier et al. 2000. 



 
Petroli: Perill mortal. Unes illes enquitranades – Joan Carles Cirer 

 
 

 9   
 

bloquejar la boca del pou accidentat, (fotografies F02 i F03). El dia 23 de març de 1980, 

290 dies després de l’accident inicial, s’aturà definitivament l’abocament que havia 

llançat al mar quasi mig milió de tones petroli. 

 El petroli d’Ixtoc I era relativament lleuger i soluble, això reduí la visibilitat de 

l’abocament ja que una part importat del petroli s’evaporà o es diluí a l’aigua del mar, 

enverinant tota la fauna ictiològica de les costes mexicanes. Tot i així, el petroli arribà 

en el mes d’agost de 1979 a les platges de l’estat de Texas als EUA, més de 1.000 km. 

al nord de l’origen de la fuga. 

 L’estat mexicà, responsable directe de l’abocament, optà per fer molt poca cosa per 

restringir els efectes d’aquest, pràcticament no hi hagué operacions de neteja a les 

platges d’aquest país18 i les úniques actuacions sistemàtiques consistiren en prohibir la 

pesca i en el llançament de milers de tones de dispersant Corexit des d’avions. Aquesta 

última operació fou especialment criticada ja que el dispersant feia desaparèixer el 

petroli de la superfície del mar, però facilitava la seva dissolució a l’aigua i el seu 

enfonsament, multiplicant els efectes tòxics sobre la fauna marina en àrees d’escassa 

profunditat. El govern federal mexicà també es negà a pagar res als afectats en els EUA 

ni a finançar les tasques de neteja realitzades a l’estat de Texas que foren de gran 

amplitud. 

 La taca negra arribà a les costes texanes en plena temporada d’estiu i provocà una 

greu caiguda en els ingressos de la indústria turística que fou quantificada en un 25%-

30% dels ingressos anuals a les zones més turístiques del sud com South Padre Island19. 

L’informe de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), indica que 

en algunes zones costaneres durant el mes d’agost s’arribaren a registrar caigudes de 

fins a un 60%. 

 
  

                                                           
18 Jernelöv & Lindén, 1981:303. 
19 Restrepo et al. 1982. 
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Fotografia F01. La plataforma semi-submergible SEDCO 135F en procés de 

construcció a la ciutat canadenca de Victoria, l’any 1967. En aquell moment era la 
més gran del món. L’any 1979 s’incendià i s’enfonsà mentre perforava el pou 
Ixtoc I per a PEMEX en el Golf de Mèxic. 

 

 
 
FONT: Darren Williams (2001). 
 
Fotografies F02 i F03. Embarcacions treballant alrededor del pou Ixtoc I incendiat.  
 

FONT: Jernelöv & Lindén, 1981. National Oceanic and Atmospheric Administration. 
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Fotografies F04 i F05. Fotografies de la Deepwater Horizon i de la seva bessona, 
Deepwater Nautilus. 

 
 
 

 
 
 

 
Fotografia F06. Col·lapse final de la plataforma Deepwater Horizon en aigües del Golf 

de Mèxic el 21 d’abril de 2010. 
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 3.2 DEEPWATER HORIZON 

 

El segon accident de dimensions extraordinàries, també ocorregué en el Golf de 

Mèxic, en el pou Macondo situat al sud de Nova Orelans. Com que és molt més modern 

que l’anterior, sobre aquest accident existeix un gran volum d’informació i anàlisis que 

abasten la quasi totalitat de vessants d’un abocament d’aquest tipus: oceanogràfic, 

ecològic, social, etc. El fet físic que caracteritza aquest abocament és que és el primer 

que tingué lloc a gran profunditat sota el nivell del mar, 1.480 m, una característica que 

ens interessa especialment per analitzar les perforacions projectades el Mar Balear. Com 

que les profunditats d’aquest mar són grans (més de 200 m.) o molt grans, (més de 

1.000 m.) és bastant probable que qualsevol accident que afecti a una plataforma que 

operi aquí provoqui un abocament profund. 

La Deepwater Horizon20, (fotografies F04 i F05), era una plataforma semi-

submergible especialment avançada en l’aspecte tecnològic. Construïda a les drassanes 

Hyundai Heavy Industries de Ulsan, (Corea del Sud), l’any 2001 estava dotada d’un 

sistema de posicionament dinàmic capaç de mantenir la seva posició sobre el fons del 

mar sense cap mena d’ancoratge per tal de perforar pous petroliers de gran profunditat21. 

De fet, ostentava el record mundial de profunditat en haver perforat un pou de 10.685 

metres de profunditat. Aquest jaciment es trobava quasi en el centre del Golf de 

Mèxic22. 

La Deepwater Horizon inicià les tasques de perforació del pou exploratori Macondo 

en febrer de 2010 i realitzà la feina amb extraordinària velocitat. El 20 d’abril de 2010 

el pou de més de 5.500 m de profunditat per sota del fons del mar ja havia estat foradat i 

                                                           
20 La plataforma DeepWater Horizon també era propietat de l’empresa Transocea,, la mateixa que 
operava la plataforma SEDCO 135F a Ixtoc I. En el moment de l’accident era llogada a l’empresa 
petroliera BP, responsable última de la perforació. 
21 El posicionament dinàmic consisteix en un conjunt de motors i hélix controlades per un avançat sistema 
informàtic que mantenen a la plataforma a sobre d’un punt fix del fons compensant automàticament les 
forces de les onades o del vent que tendeixen a modificar la seva posición. La página web de l’empresa 
Transocean, propietaria de la Deepwater Horizon, ens ofereix les dades de la seva plataforma bessona, la 
Deepwater Nautilus: capacitat per perforar pous de més de 9.000 m. de profunditat per sota dels fons marí 
i d’operar sobre una profunditat máxima de 2.400 m. d’aigua. Pot mantenir les operacions amb vents de 
fins a 50 nussos i ones de 10 m. Disposa d’espai per a 150 tripulants.  
http://www.deepwater.com/Documents/RigSpecs/Deepwater%20Nautilus.pdf 
22 Notícia apareguda a la pàgina web de l’empresa Bloomberg Industry Leaderboard: 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a44RUTBIl_3Q 
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la tripulació acabava de completar el test d’estabilitat abans d’iniciar les tasques de 

recuperació del fang de perforació pesat prèvies a la cimentació definitiva de les parets 

de la perforació. A les 9.38 h. d’aquell dia una imprevista intrusió de gas natural superà 

totes les barreres i expulsà la totalitat del fang de perforació fora del pou amb extrema 

violència, destrossant la maquinària que la tripulació havia d’utilitzar per aturar la 

emergència. L’arribada del gas a la superfície provocà una explosió que matà onze 

treballadors dels 126 que hi havia a bord i condemnà definitivament la plataforma23, 

(fotografia F06).  

El foc es perllongà durant 36 hores fins que la Deepwater s’enfonsà. El col·lapse 

trencà els tubs de perforació i facilità la sortida del petroli i el gas contingut en el dipòsit 

geològic que sortiren a les aigües del Golf de Mèxic formant un conus invertit de 1,5 

km. de profunditat que a la superfície del mar tenia una àrea de 2 km2 

aproximadament24. 

L’abocament total tingué un volum d’uns 4,4/4,9 milions de barrils de petroli25 

(700.000-780.000 m3) i d’unes 500.000 tm. d’hidrocarburs gasosos com el metà26, i 

s’allargà durant 87 dies. La profunditat on se situava la surgència despistà als 

especialistes, ja que els hidrocarburs no es limitaren a sortir i flotar (com s’esperava), 

sinó que sofriren un complex procés d’estratificació en funció de la profunditat. Uns 

300 m per sobre del fons del mar es produí la separació del gasos més lleugers, 

fonamentalment metà27, que es dissolgueren a l’aigua profunda i tot seguit se separaren 

els components més solubles28. Fins i tot una notable part de la resta d’hidrocarburs es 

dispersà a la columna d’aigua en forma de gotetes minúscules29 de manera que es 

calcula que només arribà a la superfície del mar la meitat del volum total d’hidrocarburs 

                                                           
23 Kerr, Kinsticsch & Stokstad, 2010:674. 
24 Ryerson et al. 2011:20247. 
25 Hayworth & Prabhakar, 2011:4201. Crone & Tolstoy, 2010:634. Schrope, 2011: 152. 
26 Joye et al. 2011:160. 
27 Le Hénaff et al. 2012: 7270. 
28 Els hidrocarburs més solubles i volàtils, coneguts per les seves sigles angleses PAH: Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons,  es disolgueren ràpidament a la columna d’aigua i no arribaren a la superficie del 
mar. Diercks et al. 2010:4. 
29 “Petroleum [...] rapidly partitions into four phases in the deep water column: a gas phase, a liquid oil 
phase, an aqueous phase, and a hydrate phase. Once in the water column, these phases may physically 
segregate during buoyancy driven ascent of light liquid oil droplets and gas bubbles toward the sea 
surface and descent of heavier liquid oil droplets.” (Reddya et al. 2012:20233). 
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emesos30. L’abocament adoptà així dos formes ben diferents: per una banda una ploma  

d’hidrocarburs dissolts a les aigües profundes31 que assolí una dimensió superior als 

73.000 Km2, la mateixa superfície que els tres països del Benelux junts, per altra una 

enorme taca de petroli superficial que tenia una composició diferent a la que es podia 

considerar típica en un abocament del mateix tipus de petroli procedent d’un vaixell. La 

major part dels hidrocarburs gasosos dissolts a l’aigua foren digerits pels 

microorganismes presents a las profunditats oceàniques i una notable fracció del petroli 

perdé la seva flotabilitat quan s’eliminaren els hidrocarburs més lleugers i acabà 

dipositat en el fons del mar32. 

Les primeres estimacions de l’evolució de la taca que s’expandia progressivament 

per sobre del Golf de Mèxic preveien que seguiria els corrents dominants amb direcció 

cap el Sud de Florida i Cuba i, fins i tot, les aigües atlàntiques33, (gràfics G05 i G06), 

però en realitat es dirigí lentament cap al Nord espitjada pels vents dominants. Tot i els 

enormes esforços realitzats per contenir i recollir el petroli abocat34, el 9 de juny 

arribava a les costes de Lousiana i després s’extenia per Alabama i el Nord de Florida 

afectant centenars de kilòmetres de costa de platges, estuaris i manglars, (fotografies 

F07, F08 i F09). Com que l’abocament era sistemàtic i les condicions meteorològiques 

molt dinàmiques resulta complex avaluar l’àrea total que arribà a cobrir la taca; una 

estimació feta a partir d’imatges de satèl·lit calculà que un total de 180.000 Km2 de les 

aigües del Golf de Mèxic havien arribat a trobar-se sota del petroli en algun moment35. 

                                                           
30 Le Hénaff et al. 2012:7270. McNutt et al. 2012:20260. Joye et al. 2011:162. El procés de dissolució del 
petroli a la columna d’aigua fou accelerat per l’addició massiva del dispersant Corexit a la boca del pou 
per on brollava el petroli. Paris et al. 2012:13300. 
31 La ploma d’hidrocarburs dissolta seguí una trajectòria sud-oest en funció dels corrents dominants a les 
aigües profundes. Du & Kesller, 2012:10505. 
32 Diferents estudis oceanogràfics demostren que la composició de les aigües profundes del Golf de 
Mèxic experimentà una dràstica caiguda en els nivells d’oxigen dissolt, fet que es considera una prova de 
la intensitat d’aquest procés de degradació biològica. Du & Kessler, 2012:10499-10500. Schrope, 
2011:153.  
33 Le Hénaff et al. 2012:76267. 
34 Durant l’estiu de 2010 les tasques de contenció i neteja ocuparen unes 47.000 persones i 7.000 vaixells 
de tot tipus, Ramseur & Curry, 2013:2. Arribaren a desplegar-se més de 1.300 km de barreres i centenars 
de vaixells especialment equipats participaren a les tasques de contenció i recuperació del petroli existent 
a alta mar i, fins i tot, s’utilitzaren grans avions militars de transport (C-130) per bombardejar la taca amb 
dispersants, tot tractant d’impedir que arribés a les costes americanes. 
35 Elliot & Amos, 2010:11065. 
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Les àrees tancades a la pesca per les autoritats assoliren una dimensió màxima de 

225.000 Km2 a finals de juny de 201036, (gràfics G01 i G02). 

  

                                                           
36 Gohlke et al. 2011:1062. El lector pot fer-se una idea de la magnitud de l’abocament considerant que 
180.000 Km2 és una xifra superior a la superfície que ocupa i aproximada a la de la Mar Tirrena, l’espai 
marítim que queda entre Còrsega, Sardenya, Sicília i la Península Itàlica. 
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Gràfic G01. Mapa del Golf de Mèxic en el que se situen els dos pous que han provocat 

els més grans abocaments de la història de les prospeccions petrolieres 
oceàniques: Ixtoc I i Deepwater Horizon. En negre hi figuren les zones litorals 
afectades per les respectives marees negres i en rallat vermell la superfície del 
Golf de Mèxic afectada per l’abocament de la Deepwater Horizon l’any 2010. 

 

 
 
FONT: Basat en les dades de Drokken, 2011; Paris et al. 2012 i Schrope, 2011. 
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Gràfic G02. Màxima dimensió de la superfície coberta per l’abocament de la Deepwater 
Horizon i zones tancades a la pesca per les autoritats federals. 

 

FONT: NOAA. 
 
Fotografies F07, F08 i F09. Platges del Sud dels Estats Units afectades per l’abocament 

de la Deepwater Horizon durant l’estiu de l’any 2010.  
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3.3 PETROLIER ENFONSAT 

 

Ja hem indicat a les pàgines anteriors que existeixen diferents orígens possibles per a 

un accident de tipus gran o mitjà, que provoqui un abocament de unes dotzenes de 

milers de tones de petroli. Aquí prendrem com a prototip l’enfonsament d’un gran 

petrolier, ja que és el cas més ben documentat a la bibliografia científica per sobre dels 

accidents a plataformes o oleoductes. Les causes dels accidents d’aquesta dimensió són 

sempre complexes, però solen combinar errors humans de la tripulació, defectes de 

construcció i reparacions mal realitzades, i tots ells tenen en comú la seva relació amb 

l’obsessió de les empreses armadores per reduir al mínim els costos d’explotació 

d’aquests enormes vaixells. 

Utilitzarem dos exemples fonamentals, el Haven i el Prestige, encara que en apartats 

posteriors introduirem informació corresponent a altres casos quasi mítics com l’Amoco 

Cádiz o l’Exxon Valdez. Els dos exemples elegits abocaren dotzenes de milers de tones 

de petroli en el Golf de Gènova i Galícia respectivament amb resultats bastant diferents.  

En primer lloc tractarem el cas més pròxim geogràficament a les nostres costes, és el 

del petrolier de bandera xipriota Haven que en el mes d’abril de 1991 explotà en el port 

de Génova. El Haven era un vaixell d’enormes dimensions37 que havia experimentat 

diversos incidents en la seva vida, entre els quals el més greu fou l’impacte d’un mísil 

durnat la guerra entre Iraq i Iran en el Golf Pèrsic, l’any 1987. Extensament reparat 

continuà en servei actiu fins al seu enfonsament. 

En el moment de l’accident el vaixell era amarrat a una boia exterior al port de 

Gènova i encara restaven a bord unes 144.000 tones de petroli pesat d’origen iraní i 

1.200 tones de fuel. Una explossió d’origen desconegur matà cinc tripulants i provocà 

l’incendi del vaixell. Les flames consumiren una part important de la càrrega, de manera 

que es calcula que el volum de petroli que arribà al mar se situava entre 30 i 40.000 tm. 

Les autoritats italianes decidiren allunyar el vaixell de la costa unes milles i permetre 

el seu enfonsament en una zona de poca profunditat, pròxima a la costa, una decisió 

                                                           
37 El Haven havia estat construït a les drassanes Astilleros Españoles S.A. de Cadis i era bessó d’un altre 
vaixell que ja havia provocat un dels abocaments més grans de la historia, l’Amoco Cadiz. Tenia 334 m. 
d’eslora i era capaç de transportar un màxim de 232.164 tm. de petroli cru. Amato, 2003. 
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difícil, però encertada. No es formà una taca de marea negra especialment extensa 

gràcies a que la part més volàtil del petroli ja havia cremat i la resta s’enfonsà o es 

mantingué dins de les restes del buc. A més a més, les condicions meteorològiques 

foren especialment favorables i els vents allunyaren de la costa el petroli vessat que 

surava facilitant la seva evaporació38. 

Si en el cas del Haven  els elements es coordinaren per limitar l’impacte de la 

catástrofe, en el cas del  Prestige succeí exactament el contrari. En primer lloc, és molt 

dubtós que el vaixell estés en condicions de navegar, construït 26 anys abans era un 

exemple extrem del que és un vaixell amb bandera de conveniència: portava bandera de 

les Illes Bahamas i era propietat d’una empresa liberiana, el capità i alguns oficial eren 

grecs i la major part de la resta de la tripulació filipina39. 

El dia 13 de novembre de 2002 sofrí una via d’aigua en mig d’un fort temporal a les 

costes de Finisterre, una vegada llançat l’SOS per part del vaixell i evacuada la major 

part de la tripulació40, les autoritats espanyoles, franceses i portugueses es negaren a 

permetre que el vaixell entrés a port, i aquest, incapaç de navegar, seguí una trajectòria 

erràtica que repartí equitativament la seva càrrega per les aigües atlàntiques; forts vents 

de l’Oest llançaren ràpidament la càrrega a sobre de les costes gallegues i càntabres, 

multiplicant l’efecte contaminant dels 76.000 m3 de petroli abocats. El 19 de novmebre 

el vaixell acabà partint-se pel mig, i s’enfonsà definitivament a una distància de 250 km. 

de les costes gallegues, dins les seves bodegues encara hi restava una part de la càrrega, 

(unes 14.000 tones), que fou extreta posteriorment en una operació d’extrema dificultat 

tècnica degut a la profunditat de 3.500 m. on acabà el buc.  

  

                                                           
38 Turbini, Fresi & Bambacigno, 1993. Martinelli et al. 1995. 
39 Loureiro, Loomis & Vázquez, 2009. 
40 Restaren a bord el capità i dos oficials, la resta dels tripulants fou evacuada pels helicòpters del SAR. 
Tripulants de diferents remolcadors i empreses de salvament pujaren a bord i aconseguiren encendre els 
motors intermitentment, però el pèssim estat de l’embarcació impedí la navegació i les condicions 
meteorològiques complicaven molt la feina dels remocaldors espanyols que, en tot moment, tingueren 
com a únic objectiu separar el vaixell de les costes gallegues. Un relat complet del que succeí pot trobar-
se a la premsa d’aquells dies. 
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 4.  ACCIDENTS PETITS, DANYS PETITS O MOLT GRANS 

 

 

4.1 ACCIDENTS “RUTINARIS” 

 

En general es pensa que l’abocament d’unes poques tones de combustible pot ser 

fàcilment recollit i que els seus efectes seran limitats. Hi ha molts exemples de 

situacions en què unes condicions especialment favorables han fet que l’abocament 

d’unes quantes dotzenes o centenars de tones hagin passat quasi desaparcebudes pel 

medi ambient i la població local41. Ara bé, quan les condicions són totalment 

desfavorables una mínima quantitat de petroli pot contaminar desenes de quilòmetres de 

costa i provocar perjudicis molt greus. 

 A Austràlia, l’any 2009, un vessament de només 270 tones afectà a uns 80 Km de la 

costa de Moreton Island. Les recerques allí realitzades han demostrat que una quantitat 

de petroli relativament reduïda té potencial suficient per contaminar extenses zones de 

costa i mantenir efectes perceptibles durant molts de mesos42. Un segon exemple dels 

efectes nocius dels hidrocarburs els tenim en l’accident del vaixell Jessica a les Illes 

Galápagos. El petroli perdut fou immediatament allunyat de la costa per les podersos 

corrents que envolten aquelles illes, però les petites quantitats que quedaren enganxades 

a l’arena i a les roques anaren lliberant-se lentament i enverinaren a la població local de 

iguanes, que perdé més del 60% dels seus efectius43. No costa molt imaginar que si els 

residus persistents tenen capacitat per matar a la fauna local també la tenen per fer fugir 

els turistes: olor de petroli, aparició esporàdica de taques de petroli o de bolles i plaques, 

etc. 

                                                           
41 Un exemple molt ben documentat d’abocament amb escasos efectes sobre el medi ambient és el del 
vaixell Iron Baron a les costes de Tasmània. Edgara & Barrett, 2000. 
42 Stevens et al. 2012:107 
43 Wikelski et al. 2002:607. 
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Centrarem aquesta part del nostre estudi en un abocament de petroli, però aquest no 

és, ni de molt, l’únic perill de contaminació de baixa intensitat, simplement és el més 

evident. També apareix un risc, per exemple, en el fang pesat utilitzat en la perforació 

per emplenar el pou i evitar que col·lapsi. El fang entra en contacte amb el petroli i 

l’absorbeix convertint-se en un altre residu perillós susceptible d’acabar al mar amb tota 

la seva càrrega tòxica. 

A les pàgines següents presentem diferents exemples d’abocaments de baixa 

intensitat molt semblants als que podrien tenir lloc a les proximitats de les nostres costes 

si s’hi explotessin jaciments de petroli. El primer cas ens resulta especialment pròxim ja 

que ocorregué en el port d’Eivissa, l’enfosament del mercant ro-ro Don Pedro. Els 

altres accidents estan directament vinculats a l’única explotació petroliera costera 

existent a l’Estat espanyol a les costes de Tarragona. 

 

 

4.2 L’ACCIDENT DEL VAIXELL DON PEDRO AL PORT D’EIVISSA44 

 

A les 2.52 h del dia 11 de juliol de 2007, el vaixell de càrrega Don Pedro, (fotografia 

F10), acabava de sortir del port d’Eivissa quan realitzà una sèrie de maniobres 

inexplicables que el portaren a col·lisionar amb el baix que hi ha a la vora de l’illot des 

Dau Petit. L’impacte li provocà una greu via d’aigua. A les 4.04 h el vaixell s’enfosà 

desprès de l’evacuació de les vint persones que hi havia a bord. El vaixell s’enfosà mitja 

milla al sud del lloc de l’impacte i unes dos milles a l’est de la la costa més propera, la 

Platja d’en Bossa, sobre un fons de fang i posidònia situat a 45 metres de profunditat. 

A les 7 h, quan només feia tres hores que el vaixell s’havia enfosat, arribà a la zona 

el remolcador Clara Campoamor, (fotografia F15). Aquest vaixell pertany a la Sociedad 

de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR, té 80 metres d’eslora i la seva 

construcció fou encomanada a partir de les experiències de l’enfosament del Prestige, 

quan es feu evident que l’Estat espanyol no disposava de vaixells capaços d’intervenir 

                                                           
44 El relat dels fets ha estat obtingut, fonamentalment de l’informe oficial de la Comisión Permanente de 
Investigación de Siniestros Marítimos de la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de 
Fomento). També han estat utilitzades informacions periodístiques procedents del Diario de Ibiza, tant les 
publicades en els dies immediatament posteriors a l’accident com anys després, quan tingué lloc el judici 
corresponent en els jutjats d’Eivissa. 
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en grans sinistres marítims en qualsevol condició meteorològica. Lliurat a l’empresa 

estatal l’any 2007, es tracta d’un vaixell especialment dissenyat per a col·laborar en la 

recollida i emmagatzematge de tot tipus de residus. El Clara Campoamor i el seu bessó 

Don Inda, són els mitjans més moderns i potents de què disposa l’Estat espanyol per 

afrontar abocaments contaminants45. 

El Clara Campoamor, ajudat pel vaixell Salvamar Markab inicià les tasques de 

recollida de contaminants pràcticament en sortir el sol el dia 11 de juliol. Consistiren en 

la disposició de barreres anticontaminació i la succió del combustible que surava a les 

aigües des Daus amb skimmers i materials absorbents. El seguiment de la taca fou 

realitzat per dos avions i dos helicopters de Salvamento Marítimo que detectaren una 

taca de 2,3 milles de llarg per mitja milla d’amplada. 

Aquell mateix dia començaren les immersions de bussejadors de SASEMAR per 

tractar de tapar totes les fugues de combustible existents, (fotografia F11). Tres dies 

després s’hi afegien els de l’empresa holandesa Wijsmüller, contractada pels armadors 

del Don Pedro. El dia 16 es considerà que totes les fugues significatives estaven 

taponades i que el vaixell ja no emetia contaminants. 

Mentrestant, la taca havia afectat a les platges de Platja d’en Bossa, Figueretes i 

Talamanca, les quals foren tancades al públic i aïllades de mar obert amb barreres 

absorbents flotats, (gràfic G03, fotografies F12, F13 i F14) . La taca també afectà a la 

totalitat dels vaixells amarrats al port comercial d’Eivissa i a les marines esportives 

existents a la zona: Club Náutico de Ibiza, Ibiza la Nueva i Marina Botafoch. Les 

platges afectades foren obertes al públic progresivament, primer Platja d’en Bossa, el 

dia 17 de juliol i les de Talamanca i Figueretes dos dies després. 

L’informe oficial de l’accident assenyala que foren recollits 306,23 m3 

d’hidrocarburs, xifra que constituïa el 93% del que hi havia a bord en el moment de 

l’enfosament. Segons aquestes dades, en el moment de l’enfosament el Don Pedro 

portava un total de 329,28 m3 de hidrocarburs, dels quals acabaren al mar uns 23 m3. 

Una part d’aquesta quantitat probablement resta a dins del vaixell, en haver estat 

impossible extreure la totalitat dels líquids que hi havia a bord. La major part dels 

hidrocarburs abocats eren gasoil i fueloil, a més a més de petites quantitats de líquids 

hidràulics i de lubricants. 

                                                           
45 Informacions obtingudes a partir de la pàgina de SASEMAR: http://www.salvamentomaritimo.es/ 
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Durant els primers dies les condicions meteorològiques foren benignes i els mitjans 

tècnics desplegats per SASEMAR impressionants en quantitat i qualitat: Dos 

remolcadors d’altura, tres embarcacions de salvament, dos helicòpters i tres avions. A 

aquests mitjans s’hi ha d’afegir les embarcacions de neteja del Govern Balear i les 

embarcacions desplegades per diferents entitats com clubs nàutics i ports esportius per 

desplegar barreres anticontaminació. 

A pesar de tots els mitjans utilitzats resulta que un abocament d’escassa entitat 

contaminà cinc quilòmetres de platges, obligà a tancar-les durant quasi una setmana, 

perjudicà greument les vacances de milers de turistes i embrutà centenars 

d’embarcacions d’esbarjo. La conclusió no pot ser més evident: si les condicions 

inicials d’un abocament són dolentes, poden desplegar-se tots els mitjans tècnics 

imaginables, però això no impedirà que els perjudicis siguin molt greus. 

Si en comptes de ser un vaixell de càrrega com el Don Pedro, que provocà un 

abocament marginal en termes estadístics, el protagonista hagués estat un petrolier petit 

o mitjà, l’impacte generat a sobre del turisme a Eivissa i Formentera hagués estat, 

simplement, catastròfic. El mateix podem dir si la fuga fos el resultat d’un accident de 

moderada dimensió en un oleoducte o una planta de tractament de cru. 

A l’informe oficial del Ministerio de Fomento s’assenyalava que l’accident del 

vaixell Don Pedro només havia afectat a un 2% de la costa eivissenca, però aquesta 

dada amagava que el tancament de les platges havia afectat directament a  més d’un 

centenar d’establiments d’allotjament turístic d’Eivissa i Formentera, un 23% del total, 

(taula T01), tots els situats a la vora de les tres platges tancades: Platja d’en Bossa, 

Figueretes i Talamanca i indirectament a tots els establiments de la ciutat d’Eivissa i del 

Passeig Marítim, ja que per a ells era tancada la platja més propera. Quasi un quart dels 

clients dels establiments hotelers eivissencs es trobaren que no podien accedir a la platja 

més propera al seu hotel en el mes de juliol. 
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Fotografia F10. Vaixell Roll On – Roll Off Don Pedro de la naviliera Iscomar, enfonsat 
davant del port d’Eivissa el dia 11 de juliol de 2007. 

 

 
 
 
Fotografies F11 i F12. Pèrdua de fuel procedent del casc enfonsat del Don Pedro. 

Turistes a la platja de Talamanca on hi ha desplegades barreres anticontaminació. 
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Fotografies F13 i F14. Els hidrocarburs procedent del Don Pedro arriben a l’arena de 
les platges de Talamanca i Figueretes. 

 
 

  
FONT: El Periódico 
 
Fotografia F15. Remolcador d’altura Clara Campoamor de la  Sociedad de Salvamento 

y Seguridad Marítima, SASEMAR. Fou el principal mitjà de lluita contra la 
contaminació desplegat a Eivissa per limitar els efectes de l’enfosament del Don 
Pedro. Començà a actuar tan sols tres hores després de l’accident del mercant. 
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Taula T01. Establiments d’allotjament turístics afectats per la contaminació provocada 

pel vaixell Don Pedro a les costes d’Eivissa. 

 Establiments Habitacions 

Platja d’en Bossa 40 5.712 

Es Viver – Figueretes 32 2.191 

Talamanca 8 714 

Eivissa urbà 21 699 

Passeig Marítim 6 486 

TOTAL 107 37.110 

 
 
Gràfic G03. Zones costaneres pròximes al port d’Eivissa afectades per l’abocament de 

hidrocarburs causat per l’enfonsament del vaixell Don Pedro. Els establiments 
d’allotjament turístic han estat assenyalats amb la lletra H. Les platges d’arena 
tancades al públic apareixen en vermell. 
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Gràfic G04. El Mar Balear. S’indica la posició de la plataforma Casablanca i de 
l’oleoducte que l’uneix amb la refineria de Tarragona; i les isòbates dels 200 m. 
de profunditat. 

 

 
 
 
 
 
Fotografies F16 i F17. Plataforma petroliera d’explotació Casablanca situada davant de 

les costes del Delta de l’Ebre 
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4.3 ABOCAMENTS PROVOCATS PER LA PLATAFORMA CASABLANCA A 
LES COSTES DE TARRAGONA 

 

El jaciment de petroli situat davant de les costes del Delta de l’Ebre fou descobert per 

un consorci d’empreses en el que hi participaven Shell, INI, Coparex i Campsa, l’any 

1970 a una profunditat d’entre 700 i 1.800 metres per sota del fons del mar. Uns anys 

després la plataforma de perforació Chaparral obrí els primers pous que permeteren 

l’explotació del jaciment que realitzada per la plataforma Casablanca, (fotografies F16 i 

F17). Aquesta plataforma es troba situada a poc més de 25 Km de la desembocadura del 

riu Ebre, (gràfic G04). Consisteix en una estructura tubular d’acer recolzada sobre el 

fons marí que en aquell lloc està a 161 metres per sota del nivell del mar. Fou 

construïda a les drassanes de Puerto Real, Cadis i instal·lada l’any 1981. 

Extreu petroli dels pous situats en un radi màxim d’uns 5 km. i pot tractar fins a 

60.000 barrils de petroli cru diaris. Un cop extret el petroli i el gas la plataforma 

reinjecta l’aigua que els acompanya en el jaciment per tal d’allargar-ne la vida d’aquest, 

consumeix o crema el gas i envia el petroli al continent a través d’un oleoducte submarí. 

La seva tripulació és d’unes trenta persones, encara que pot arribar a allotjar-ne més del 

doble. 

La producció del jaciment ha estat irregular, s’incrementà sistemàticament fins els 

anys noranta quan comença a declinar fins arribar ser de tan sols 2.000 barrils diaris. En 

els darrers anys de la primera dècada del segle XXI es realitzaren treballs de perforació i 

connexió de nous pous que permeteren reeixir la producció fins als 8.000 barrils diaris 

de mitjana. Des que fou obert, el jaciment Casablanca ha produït uns 200 milions de 

barrils en total46. 

Hi ha notícies disperses de diferents abocaments provocats per aquesta plataforma 

des que fou instal·lada, com el de febrer de 2004 en què una pèrdua de petroli cru 

provocà l’aparició d’ una taca de 2 km de llarg i 75 m d’amplada47. En els mesos de 

maig i juny del 2009 hi hagué dues noves fugues que provocaren l’obertura d’una 

investigació per part de la fiscalia i l’inici d’un procediment judicial penal contra dos 

                                                           
46 Diari La Vanguardia, 27/12/2012. 
47 www.greenpeace.es 
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directius de l’empresa Repsol per greus negligències en la previsió dels riscos48. 

L’informe del fiscal indicava que hi hagué un abocament de 118.000 litres de cru i un 

altre de 18.000 de parafina que originaren una taca inicial de 16 km2 que s’expandí 

ràpidament fins afectar les platges de Calafell i Torredembarra. Ni el comandament de 

la plataforma ni l’empresa propietària d’aquesta informaren inicialment de l’accident 

que fou detectat pels satèl·lits de l’Agència Marítima Europea49. 

L’incident més greu provocat per aquesta plataforma ocorregué el 22 de desembre de 

2010 quan un error humà en la manipulació d’una vàlvula permeté que 180.000 l. de 

petroli acabessin al mar50. La taca provocada assolí una dimensió màxima de 19 km2 

però no arribà a la costa gràcies a unes condicions meteorològiques especialment 

favorables que l’allunyaren mar endins i afavoriren la seva ràpida evaporació51. 

L’incident fou la causa de l’obertura d’un expedient administratiu a l’empresa 

Repsol, explotadora de la plataforma Casablanca, que finalitzà amb la imposició d’una 

multa de 30.000 € per part del Consell de Ministres en el mes de juliol de 201152. Les 

conclusions de l’informe sancionador explicaven que l’abocament havia estat causat per 

la concurrència de diferents errors humans, avaries i errors de disseny en elements de 

seguretat de la Plataforma. 

 
 
 

4.4 ALTRES ABOCAMENTS A LES COSTES DE TARRAGONA 

 

Les costes de Tarragona no sols allotgen l’única explotació petroliera que existeix a 

l’Estat espanyol sinó que també es situa allí un dels centres de producció química més 

important d’Europa. Aquesta activitat industrial basada en el petroli també ha provocat 

un bon conjunt d’abocaments d’intensitat petita o moderada. Creiem que constitueixen 

un bon exemple dels perills inevitablement associats amb l’explotació, transport i 

                                                           
48 Boletín Informativo del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona. Boletín nº 21, Febrero 2011. 
Pg. 13 
49 Diari El Periódico. 4/07/2010. 
50 Diari El Mundo 24/12/2010. Diari El País, 23/12/2010. 
51 Diari El Punt Avui. 25/12/2010. El petroli procedent de la plataforma Casablanca té unes 
característiques físiques i químiques que afavoreixen la seva ràpida evaporació. Abalos et al. 2004:252. 
52 Diari El Punt Avui. 30/07/2011. 
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transformació del petroli cru. L’entitat ecologista Greenpeace ha recollit els abocaments 

registrats en els deu primers anys del segle XXI en un informe presentat el mes de 

febrer de 201153. En aquest informe es recullen 16 incidents de contaminació per 

hidrocarburs. Els més importants són els següents: 

1) 27/07/2001. Les platges de Salou, Vilaseca i Cambris foren contaminades per 

l’abocament de petroli procedent del vaixell Tronso-Trust que descarregava en 

el port. 

2) 27/07/2007. Abocament de 30.000 l. de cru procedents del vaixell SKS Tana 

que també descarregava en el port. 

3) 9/09/2008. Enfonsament de la gavarra Savinosa en el port de Tarragona. 200 

tones de fuel i gasoil acabaren a les aigües del port. 

4) 11/10/2010. Una fuga a la refineria Asesa contaminà la platja de La Pineda. 

 

Poc després de la redacció d’aquest informe es conegué el cas de contaminació per 

hidrocarburs més greu ocorregut a Tarragona, la fuga de 5.700 tones de nafta a la Pobla 

de Mafumet en el mes d’octubre de 2012. Els derivats del petroli s’escaparen d’una 

canonada enterrada que es foradà a causa d’un manteniment ineficient. L’enorme volum 

de hidrocarburs abocat abans que es detectés el problema es un bon indicador de la poca 

atenció que prestava l’empresa a les qüestions de seguretat. El corresponent expedient 

sancionador iniciat per l’Agència Catalana de l’Aigua finalitzà amb la imposició d’una 

multa de 500.000 € a l’empresa Repsol54 

. 

  

                                                           
53 www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/cambio_climatico/cronologiaVertidosTarragona.pdf 
54 Diari La Vanguardia, 19/11/2013. 
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5.  PETROLI A LA MAR, A LA COSTA I A SOBRE DEL MEDI SOCIAL. 

 

 

5.1 UN ABOCAMENT DE PETROLI A LA MAR 

 

L’experiència indica que és molt difícil recollir el petroli vessat al mig del mar i que 

una part important derivarà cap a les costes més properes en funció dels vents locals 

dominants. És aquest vent el que determinarà la deriva del petroli i la forma física que 

adoptarà la taca, ja que les denses i gruixudes capes inicials es fraccionen ràpidament 

per causa de les ones, transformant-se primer en plaques d’uns metres de diàmetre, 

després en masses compactes i planes d’entre 1 metre i 10 centímetres de diàmetre, i 

després, si la permanència a l’aigua és prou llarga, en boletes de pocs centímetres55. A 

més de la transformació física, un cop a l’aigua, el petroli cru també sofreix un conjunt 

de processos químics que el van envellint: desapareixen els compostos més volàtils (que 

també son els més tòxics) i si la permanència en el mar és llarga acaba convertint-se en 

boles de quitrà insoluble i de limitada toxicitat ecològica56 que poden viatjar durant 

mesos com ens mostren les plaques i boles de petroli que arribaren a la costa bretona 8 

mesos després de l’abocament del Prestige57. 

Aquest procés de degradació física i química depèn molt de les condicions 

meteorològiques i de la temperatura del mar, de manera que en un mar càlid com el 

Mediterrani, a l’hivern el fraccionament tendirà a accelerar-se mentre que l’envelliment 

químic resultarà ser significativament més lent. A l’estiu, quan dominen els vents de 

baixa intensitat i la mar assoleix una elevada temperatura, passarà el contrari. En aquest 

sentit, un fet diferencial del Mediterrani és l’absència de marees que a la resta d’oceans 

remouen i fragmenten el petroli que ha arribat a la costa amb insistència. També s’ha de 

                                                           
55 Daniel et al. 2004:3. 
56 Fernández et al. 2006. Mariño et al. 2003:121 
57 Daniel et al. 2004:3. 
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tenir en consideració que la proximitat de les costes en el Mediterrani farà que en cas 

d’un gran abocament el petroli arribi a terra relativament “fresc”. 

La trajectòria seguida dependrà del vent dominant de manera que la seva 

previsibilitat resulta molt reduïda en àrees de meteorologia complexa com la 

Mediterrània58. La variabilitat del vent pot fer que un abocament sistemàtic, com el 

provocat per un pou descontrolat, que duri algunes setmanes, adopti una forma quasi 

circular, mentre que un abocament puntual pot ser transportat amb celeritat cap a una 

costa concreta, on hi arribarà en un estat previsiblement molt dens i compacte. També 

pot passar que alguna ploma de petroli quedi aïllada en un remolí i que les boles i 

plaques formades tardin mesos a arribar a la costa i que llavors ho facin de forma 

totalment impredictible a qualsevol indret ben allunyat de l’origen inicial. 

La morfologia de la costa que rep la massa de petroli també juga un paper important, 

no passa el mateix en una platja oberta que en una cala tancada. Les cales tancades 

tendeixen a actuar com a embuts per a les brises tèrmiques59 afavorint la concentració 

de les deixalles al fons de la cala, a l’arena. L’especial règim d’aquestes brises a les 

costes mediterrànies, fa pensar que fins i tot a la banda de costa situada a sotavent d’una 

illa hi arribarà la contaminació arrastrada primer pels remolins i després per les brises 

que van de mar a terra. 

Quan parlàvem de l’accident de la plataforma Deepwater Horizon indicavem que en 

cas d’un abocament a gran profunditat una part important dels hidrocarburs es queden 

dissolts a la columna d’aigua, on els més volàtils i solubles son ràpidament consumits 

pels microorganismes planctònics, però no es sap gran cosa de com funciona el procés 

ni del que passa amb la resta de materials dissolts o en suspensió60, no pot descartar-se 

que una fracció dels productes contaminants reapareguin en un futur o que la capa 

                                                           
58 Jordi et al. 2006. Le Hénaff et al. 2012:727. 
59 Furberg, Steyn & Baldi, 2002:928. Romero & Ramis, 1996. 
60 “The ultimate fate of these water-soluble petroleum hydrocarbons in the deep water plume is unknown,  
although biodegradation may have been an important process.” Reddya et al. 2012:20233. “The US 
National Oceanic and Atmospheric Administration announced on 4 August that the “vast majority” of oil 
had been naturally degraded or cleaned up by skimming, burning and direct recovery; of the remainder, 
some 16% had been dispersed into droplets and was degrading quickly, and 26% hovered below the water 
surface in tar balls, and in sand and sediments. Samantha Joye, a biogeochemist at the University of 
Georgia in Athens, questions the assumption that the dispersed and disolved oil will biodegrade quickly. 
‘that’s just based on pure fantasy as far as I can tell.’” Mascarelli, 2010:23. 
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anòxica generi problemes ecològics que acabin afectant a les aigües superficials61. 

L’exemple del Golf de Mèxic (de moment l’únic que hi ha, per sort) pot no ser rellevant 

en traspassar al Mediterrani, un mar molt més tancat, sense marees i amb un règim de 

corrents de profunditat radicalment diferent. 

Un article molt recent de D. Mackenzie62 analitza en detall per què els abocaments 

del Deepwater Horizon no seguiren la trajectòria esperada cap el Sud; proposa que 

coincidiren diverses “circumstàncies afortunades” que evitaren que el petroli es 

dispersés per Florida i Cuba: en primer lloc els forts vents del sud-oest que bufaren, 

inusuals en aquella època de l’any, en segon lloc la corrent del Llaç del Golf de Mèxic 

fou allunyada cap al sud per un enorme remolí (anomenat Eddy Franklin)63, un fet que li 

impedí absorbir el petroli abocat com preveien la majoria de models de circulació 

oceànica. L’article de Mackenzie planteja un segon element que també col·laborà a 

limitar dràsticament les conseqüències de la catàstrofe: la presència al Golf de Mèxic de 

microorganismes degradadors del petroli, alimentats usualment per abocaments 

espontanis naturals64. No està gens clar que aquests microorganismes existeixen en 

quantitat suficient a altres oceans per digerir un gran abocament. 

 

 

5.2 PETROLI A LA COSTA 

 

Si es produeix un abocament dins de la mar Mediterrània, sigui quina sigui la seva 

dimensió, el petroli acabarà avarant a la costa, i ho pot fer de forma molt ràpida ja que 

els corrents de superfície poden arribar a velocitats d’un nus65. La simple visió d’una 

                                                           
61 “[...] other researchers were concerned by jellyfish and other creatures they pulled up in nets from 
lower depths as far as 150 kilometres from the well head. ‘The gelatinous animals are usually pinkish or 
translucent, but an awful lot of them were much darker brown or even black,’ says Joseph Montoya, chief 
scientist on the cruise, and a biological oceanographer at the Georgia Institute of Technology in Atlanta.” 
Schrope, 2011:154. 
62 Mackenzie, 2014. 
63 Un article que analitza matemàticament la generació de remolins a les corrents del Golf de Mèxic és el 
de Olascoaga & Haller, 2013. 
64 “Every year natural seeps release the equivalent of two supertankers of raw oil and gas into the Gulf of 
Mexico. […]To date, the Gulf of Mexico ecosystem has successfully dealt with this continuous input of 
hydrocarbons. However, science does not know what ‘straw will break the camel’s back.’ Just how much 
contaminant input can the natural system mitigate? No one knows.” Quenton, 2011:5. 
65 Jordi et al. 2006:362. 
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carta nàutica de la Mediterrània ens servirà per comprovar que les costes illenques tenen 

moltes probabilitats de ser honorades amb aquesta visita. 

Un cop el petroli arriba a terra l’estratègia més lògica es recollir-lo tan aviat com es 

pugui66. Tots els mètodes utilitzables tenen avantatges i inconvenients, la recollida 

manual és la ideal per ser la més respectuosa amb el medi ambient, però transforma 

aquesta tasca en un treball de Sísif67 que sembla no acabar-se mai i que pot resultar ser 

especialment difícil a les costes rocalloses de complexa morfologia tan freqüents en el 

Mar Mediterrani68.  

La utilització de maquinària pesant assegura una ràpida i dràstica actuació pel que fa 

a l’aspecte exterior d’una platja, però pot tenir greus efectes sobre el medi ambient i no 

ser tan eficaç com sembla a primera vista. En el cas de la Deepwater Horizon, el 

personal de BP a les costes del Golf de Mèxic, adoptà una estratègia anomenada “neteja 

profunda”, consistent en excavar l’arena entre 2 i 4 metres utilitzant maquinària pesant i 

passar-la per un gran sedàs mecànic que separava les restes de petroli abans de retornar-

la a la platja. Aquesta és una estratègia que retira les grans plaques de petroli, però en 

fragmenta d’altres més petites dispersant-les per tot el volum de l’arena, fins i tot la que 

no estava inicialment contaminada69. A més a més, aquest procediment resulta ser 

totalment incapaç de recollir les plaques de quitrà que resten enterrades a l’arena a uns 

pocs metres de la ribera, aigua endins, fora de l’abast dels braços de les pales 

mecàniques. Aquestes plaques es formen en mesclar-se el petroli dens amb els 

sediments arenosos superficials en una proporció d’1 a 10, aproximadament, i 

assoleixen una gran estabilitat estructural que els permet sobreviure  durant mesos70 fins 

que un temporal les romp i les llança a la platja. Un altre indret on fracassen aquestes 

tècniques és en el cas de sediments gruixuts com graves i còdols, on el petroli penetra 

                                                           
66 Probablement la pitjor de les opcions és no fer res, en aquest cas el petroli acaba consolidant-se sobre 
els llocs més protegits de la costa i anys després encara presenta un aspecte de “carretera barata”, com 
succeí en el cas de l’abocament provocat l’any 1974 pel Metula a les aigües de l’Estret de Magallanes. 
Whitfield, 2003:464. 
67 Whitfield, 2003:464,466. 
68 Margottini, 2011:285. 
69 Hayworth & Prabhakar, 2011:4201. Hayworth, Clement & Valentine, 2011:3641. 
70 Hayworth, Clement & Valentine, 2011:3644. 
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en profunditat creant una reserva que també serà mobilitzada pels temporals a l’hivern o 

pels increments de temperatura a l’estiu 71. 

Situant-nos a les costes balears en què les platges només son una fracció del litoral 

total, resulta que l’estratègia de la maquinària pesant serà, probablement, poc eficaç. 

Quasi totes les platges estan envoltades de costes rocalloses on resulta impossible 

accedir-hi amb aquesta maquinària, per tant es crearan zones contaminades 

inaccessibles on el petroli haurà d’ésser desincrustat amb manegues d’aigua i 

dispersants químics que el retornaran al mar, renovant el perill per a les platges i 

allargant les operacions de neteja. 

En el cas de l’accident del Haven, es detectà una forma de contaminació que pot 

resultar especialment nociva en aigües mediterrànies, l’enterrament del petroli en 

sediments a poca profunditat en enfonsar-se les seves formes químiques més pesants. 

Com en aquest cas concret els residus quedaren confinats en una àrea relativament 

restringida i de poc fons, fou possible utilitzar bussejadors per netejar el sediment72. 

Resulta crític conèixer l’evolució dels contaminants en els sediments, per avaluar els 

seus efectes a curt i llarg termini. El que ens indiquen les dades anteriors és que una 

neteja a fons, encara que utilitzi un volum descomunal de mitjans, no pot garantir 

l’eliminació de les restes de petroli. El petroli cru resulta ser un contaminant 

especialment recalcitrant, sobretot si en el moment de l’abocament les condicions 

meteorològiques impedeixen el confinament de la taca i aquesta es dispersa per una 

gran longitud de costa. El mateix passa en els abocaments de poca entitat no sotmesos a 

processos de neteja sistemàtics, bé per haver passat inadvertits, bé per no haver estat 

declarats. Resulta inevitable que una part dels hidrocarburs que arriben a la costa acabin 

integrats en el sediment per ser posteriorment alliberats al medi per diferents 

mecanismes com els temporals, els canvis de temperatura o l’activitat de la fauna 

bentònica. Els contaminants més nocius, en aquest sentit, són els components volàtils i 

solubles del petroli (PAH), ja que s’integren ràpidament a les cadenes tròfiques. La seva 

                                                           
71 Owens, Taylor & Blair, 2009. 
72 L’àrea netejada amb aquest procedimen fou de 92.200 m2 i el petroli extret s’avaluà en unes 260 tones. 
Martinelli et al. 1995:679. 
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presència es detectable anys després a tots els llocs on hi ha hagut grans abocaments de 

petroli73. 

Fins i tot en el cas d’un abocament de molt escassa entitat, con fou el del Don Pedro 

a Eivissa, resultava identificable la presència d’aquests contaminants a la fauna local 

fins a sis mesos després74. Aquesta última experiència va en la línia de diferents estudis 

que confirmen que els efectes nocius dels PAH resulten ser més greus en els casos en 

què hi ha abocaments escassos però sistemàtics que no en aquells en què la 

contaminació obeeix a un únic impacte breu però fort75. La repetició dels accidents 

permet la recàrrega de les reserves de contaminants i la cronificació del problema, 

resultant que poden ser tant o més destructius els abocaments “rutinaris” que passen 

inadvertits a les estadístiques i als mitjans de comunicació que no els grans accidents, 

especialment visibles. 

 

 

 5.3 EL PETROLI VESSAT SOBRE EL MEDI SOCIAL 

 

 Podem definir com a sostenible un sistema que és capaç de mantenir intacte el valor 

de tots els stocks de capital76  que mantenen a una determinada societat i li permeten 

reproduir-se en el temps. És clar que un gran abocament de petroli afectarà greument a 

l’stock de capital natural i a l’economia de la costa afectada, però també provocarà 

perjudicis greus sobre el capital social i el benestar general de la població. Hi ha 

diferents estudis que, a partir de les experiències d’accidents anteriors, demostren que 

els abocaments generen problemes relativament inesperats que van més enllà de 

l’economia i del medi ambient com són la salut mental i la degradació del capital humà 

acumulat. Es tracta de perjudicis que afecten a la sostenibilitat de la societat, als seus 

mecanismes de supervivència, en fer disminuir la capacitat de resistència dels individus 

que la formen. 

                                                           
73 Bolognesi et al. 2006:S290. Gohlke et al. 21011:1063. Mascarelli, 2010: 23. Readman et al. 1996:498. 
Sumaila et al. 2012:500-502. 
74 Sureda et al 2011, 2013. 
75 Morales et al. 2007:239. 
76 Aquesta és una definició adaptada a partir de la de Hela Geoffrey. Geoffrey, 2007:16. 
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 Palinkas et al. 77 assenyalen que un abocament de petroli no sols afecta al mitjà 

natural sinò que el petroli també inunda un medi ambient social i humà. Aquests autors 

analitzaren els efectes provocats per l’abocament de l’Exxon Valdez a Alaska i 

comprovaren que l’accident provocà un dramàtic increment en el nombre de visites al 

centres de salut primaris i de salut mental de les àrees afectades i també documentaren 

l’explosiu increment de la conflictivitat social. Aquelles persones que es veren 

directament afectades per l’accident multiplicaren per 3,58 la probabilitat de presentar 

quadres clínics d’ansietat generalitzada mentre que la resta de membres de la comunitat 

afectada, presentaven un increment el 74% en la prevalència  en aquest tipus de 

desordres. Fins i tot detectaren que els grups més vulnerables eren els nadius d’Alaska i 

les dones. 

 Els conflictes socials es materialitzaren en denúncies provocades per la distribució de 

les ajudes i de les feines de neteja. Molts dels afectats denunciaren que el seu 

repartiment es feia seguint criteris poc igualitaris. 

 Un treball de recerca semblant fou realitzat per Grattan et al. 78  sobre els efectes de 

l’abocament provocat per la Deepwater Horizon. En aquest cas utilitzaren com mostra 

d’anàlisi dues poblacions de la costa del sud dels Estats Units, una de les quals fou 

directament contaminada per l’abocament mentre que la segona era molt propera a les 

zones afectades, però les seves costes no reberen la taca negra. Aquest original 

plantejament  metodològic permeté als autors comparar els efectes directes i els 

indirectes provocats per la contaminació sobre la salut mental dels residents. 

 Els resultats d’aquest estudi també destacaven l’increment en la incidència general de 

les patologies mentals i dels quadres conflictius i patològics entre la població afectada. 

Com era previsible, els quadres més greus els presentaven les persones que havien 

experimentat importants pèrdues d’ingressos econòmics; entre ells apareixien 

significatius símptomes de depressió, fatiga, confusió i altres desordres de 

comportament. Un segon resultat més sorprenent consistí en descobrir un elevat nivell 

de desordres psicològics entre aquells que només havien sofert una exposició indirecta 

als danys provocats per l’abocament. 

 

  
                                                           
77 Palinkas et al. 1993. 
78 Grattan et al. 2011. 
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6.   ABOCANT PETROLI SOBRE DEL TURISME 

 

 

6.1 CONTAMINACIÓ ECOLÒGICA VERSUS CONTAMINACIÓ TURÍSTICA 

 

La pràctica totalitat dels estudis i anàlisis existents sobre abocaments de petroli estan 

escrits des d’una òptica ecològica o oceanogràfica, descriuen amb detall els efectes del 

petroli sobre la fauna i la flora; fins i tot arriben a determinar amb relativa exactitud els 

efectes sobre les activitats de pesca i aqüicultura79. Però aquestes anàlisis deixen de 

banda altres aspectes que resulten especialment rellevants en adoptar un punt de vista 

més ampli, que tingui en consideració l’impacte sobre activitats econòmiques com el 

turisme. 

La diferència entre les dues visions no és marginal en absolut. A la bibliografia 

oceanogràfica és freqüent considerar que les boles i plaques de petroli que han perdut 

els seus elements volàtils deixen de ser un problema80; però aquesta és una afirmació 

falsa en un entorn turístic, ja que, com assenyalen molt encertadament Franco et al.81, 

l’alarma social i la toxicitat ecològica no tenen res a veure. Ecològicament parlant, les 

boletes negres de quitrà a les platges i la pudor del petroli volatilitzat no tenen cap 

importància, però ningú no dubta que poden arruïnar la temporada de qualsevol negoci 

turístic situat a la vora de la platja que les sofreix. Sovint, els accidents comencen amb 

un incendi, altres vegades el foc és intencionat, el petroli recollit pels serveis de neteja a 

la superfície del mar és cremat com a forma d’eliminar els seus efectes tòxics; però el 

                                                           
79 Sumaila et al. 2012, per exemple analitzen detalladament els danys provocats pel desastre del 
Deepwater Horizon, sobre les activitats pesqueres. Les seves conclusions avaluen les pèrdues totals en sis 
anys en 8.700 milions de dòlars i 22.000 llocs de feina. Els danys causats pel Prestige sobre aquestes 
mateixes activitats a les costes gallega i càntabra han estat avaluats en uns 113 milions d’euros per 
Lourerio et al. 2006:55. 
80 Fernández et al. 2006: 426. Guidetti, Modena & Vacchi, 2000:1163. Mariño et al. 2003:121. 
81 “The black slick reaching the coast and causing the understandable social alarm may not be the most 
dangerous fraction from the standpoint of the water column organisms.” Franco et al. 2006:269. 
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fum i la pudor provocats pels accidents o per aquestes activitats de defensa ecològica 

poden ser un espectacle que espanti a la clientela dels complexes turístics propers. 

No cal que pensem en un gran episodi de contaminació amb dotzenes d’excavadores 

treballant a les platges per imaginar situacions letals per a l’activitat turística local. Si el 

lector no ho creu basta que ho demani als hotelers eivissencs que patiren la 

contaminació causada pel Don Pedro. Si en comptes de ser unes quantes tones de fuel 

haguessin estat un centenar de tones de petroli cru –que no deixa de ser un abocament 

de poca entitat, quasi “rutinari” a grans explotacions marítimes– hauria estat probable 

que els danys directament soferts per l’economia eivissenca s’haguessin multiplicat 

arribant a centenars de milions de euros. 

El petroli té molt mala fama a l’inconscient públic i la imatge dels abocaments 

accidentals que sistemàticament apareix en els mitjans de comunicació la multiplica. No 

hi ha gaires avaluacions precises d’aquest fet però ens poden servir de guia les 

enquestes realitzades sobre la percepció que tenen els consumidors de l’efecte d’un 

abocament sobre la seguretat alimentària. En una enquesta realitzada als EUA després 

de l’abocament de la Deepwater Horizon la meitat dels qui respongueren reconeixien 

que havien reduït el seu consum d’aliments d’origen marí i un 18% rebutjava adquirir 

qualsevol producte procedent del Golf de Mèxic82. Fins i tot pot comprovar-se que en 

els casos en què hi ha hagut un abocament, però aquest finalment ha resultat tenir un 

escàs impacte, els periodistes simplement es retiren després de llançar els seus 

missatges apocalíptics inicials com va passar en els cas de l’embarrancament del Braer 

a les illes Shetland83 o amb l’accident de la plataforma Ekofisk, també al mar del Nord84. 

El resultat quasi immediat que provoca un abocament de petroli que afecta a una 

destinació turística és un allau de cancel·lacions. Aquesta és una conseqüència que pot 

comprovar-se a la totalitat de casos històrics amb dades conegudes. L’abocament del 

                                                           
82 Fitzgeral & Gohlke, 2014:A 
83 “For two weeks the world’s media pave Shetland extensive coverage an ecological disaster. In typical 
and undcrstandahle fashion. as the disaster disappeared, so did the media, and thcrc has been little 
coverage of the almost miraculous survival of the Shetland cnvironmcnt,” Buler & Fennell, 1994:355 
84 “The first major spill in the North Sea resulted in the release of 202,000 barrels of oil about 250 km off 
the coast of Norway. The 22 April 1977 blowout caused oil to gush from an open pipe 20 m above the sea 

surface. The well was capped after a week. Between 30% and 40% of the spill evaporated almost 
immediately. Rough waters broke up the slick before it reached shore.” (Kerr, Kinsticsch & Stokstad, 
2010:675.  
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Braer a les Shetland l’any 1993 enfonsà la indústria turística illenca85 provocant-li unes 

pèrdues avaluades en uns 20 milions de lliures86. L’Exxon Valdez afectà greument al 

43% dels negocis turístics del sud d’Alaska, provocant unes pèrdues directes de 19 

milions de dòlars87. Recordem que en tots dos casos estem parlant de destinacions 

relativament marginals en el context turístic internacional. A Galícia i la Costa 

Cantàbrica espanyola, àrees dotades amb un sector turístic consolidat, l’accident del 

Prestige provocà reduccions d’ingressos més notables, avaluades en uns 100 milions 

d’Euros entre els anys 2002 i 200388. 

Les pèrdues provocades al sector turístic per la Deepwater Horizon han resultat ser 

infinitament més grans en afectar a una regió geogràfica on el turisme constitueix 

l’activitat econòmica central, ocupant a unes 400.000 persones89. Les cancel·lacions 

començaren de seguida que es conegué l’accident que inicià l’abocament90 i es 

multiplicaren quan el petroli arribà a les platges de Louisiana, Alabama i Florida91. Una 

primera estimació de les pèrdues provocades per aquest accident a la indústria turística 

les situava sobre els 7.600 milions de dòlars92, una xifra que posteriorment ha estat 

reduïda per les despeses dels milers de treballadors contractats per realitzar les feines de 

neteja i que majoritàriament foren allotjats en els mateixos hotels que l’accident havia 

buidat. Aquesta inesperada explosió de la demanda d’allotjament derivada de les 

tasques de neteja provocà un repartiment de les conseqüències econòmiques de 

l’abocament profundament asimètric ja que restringí significativament les pèrdues en el 

                                                           
85 Butler & Fennell, 1994:355. 
86 La pèrdua d’ingressos per part del sector turístic de les illes fou avaluat en 20 milions de lliures i 
l’import total reclamat pels illencs s’aproximava als 127 milions. Melón et al. 2008. 
87 McDowell Group, 1990:5. 
88 L’avaluació de pèrdues del sector turístic del nord d’Espanya recull reduccions de l’ingrés de 29,3 i 
19,6 milions d’euros per a Galicia i Astúries l’any 2002. L’any 2003 totes dues regions recuperaren el 
turisme d’origen espanyol però Galicia experimentà unes pèrdues d’ingressos de 56,1 milions d’euros. 
Loureiro et al. 2006:57. 
89 Ritchie et al. 2013:13. 
90 Oxford Economics, 2010:7-8. 
91 Crotts & Mazanec, 2013. 
92 “The disruption to visitor patterns is expected to last a minimum of 15 months. This implies a minimum 
impact scenario that tourism flows to the region return to normal levels by late 2011 and would entail an 
aggregate cost of $7.6 billion in lost tourism revenues.” Oxford Economics, 2010:21. 
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sector de l’hoteleria més econòmica, però pràcticament no tingué efectes sobre la oferta 

complementària i l’oferta d’allotjament en apartaments i xalets93. 

Finalment s’ha de considerar l’impacte a llarg termini que té un abocament sobre la 

imatge de la destinació afectada, un factor especialment difícil de valorar. En el cas de 

l’abocament provocat per l’Exxon Valdez bastants empresaris turístics d’Alaska 

assenyalaven que el pitjor efecte que tingué l’accident d’aquest petrolier fou difondre 

una visió del seu Estat radicalment oposada a la imatge de natura “prístina” que fins 

aquell moment havia estat el seu principal slogan turístic94. Tots ells indicaven que era 

molt difícil avaluar quin seria l’efecte a llarg termini d’aquesta exposició indesitjada als 

mitjans de comunicació, però tendien a considerar-la com un element que pesaria 

negativament sobre el seu futur turístic. La majoria d’americans tardaran a deixar 

d’identificar Alaska amb l’Exxon Valdez de la mateixa manera que l’accident de la 

Deepwater Horizon ja forma part de la iconografia associada al Golf de Mèxic95, quan 

anteriorment aquest espai es vinculava, sobretot, a una imatge d’oci i relaxació96. 

 

 

6.2 DESVIACIÓ DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

 

El problema del turisme vacacional com a sector econòmic és que bàsicament “ven 

somnis97”, no ofereix un producte tangible com barretes de peix o calamars a la romana, 

potencialment analitzables per demostrar la seva salubritat. El turista vacacional viatja 

                                                           
93 “According to Jim Hutchinson, the Assistant Secretary for the Louisiana Office of Tourism, ‘Because 
of the oil slick, the hotels are completely full of people dealing with that problem,’ he said. ‘They’re 
certainly not coming here as tourists. People aren’t sport fishing, they aren’t buying fuel at the marinas, 
they aren’t staying at the little hotels on the coast and eating at the restaurants’”. Ritchie et al. 2013:21. 
94 “Media exposure – Opinions among business owners varied regarding the spill media exposure. Many 
felt the sight of oiled beaches and animals is having and will continue to have negative impact on Alaka’s 
pristine image.”. McDowell Group, 1990:6 
95 Crotts & Mazanec, 2013:63. 
96 “The coastal communities of Orange Beach and Gulf Shores are popular tourist destinations and to a 
large degree their economies are based on the image of white sandy beaches, clear blue waters, and 
abundant fresh seafood. Unfortunately the major impact from an economic perspective to these 
communities is directly related to media coverage in the months following the Deepwater Horizon 
accident. Whether real or perceived, the end result was much the same: the livelihoods of many innocent 
people were negatively impacted as a result of the accident.” Hayworth, Clement & Valentine, 
2011:3647. 
97 Ashworth & goodall, 1990. 
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per plaer98, el que vol, justament, és oblidar-se dels seus problemes habituals i escapar a 

un lloc diferent on pugui trencar amb totes les seves rutines99 i assolir una certa 

regeneració emocional100. És així com la qüestió de la imatge, sempre important a 

qualsevol bé de consum, es transforma en decisiva en el mercat de les destinacions 

turístiques. Una destinació turística vacacional ha d’oferir una imatge idíl·lica, 

equiparable a un paradís terrenal101, en la qual sigui possible un cert contacte amb un 

entorn radicalment diferent, com és la costa, on el mar es converteix en una entitat 

natural d’especial significació102. 

Aquest desig de gaudir dels paisatges marins i de platges relativament netes, encara 

que estiguin plenes de gent, entra en radical contradicció amb la imatge d’un medi 

inundat de petroli. Una destinació costanera associada amb un gran desastre ecològic 

perd tota la seva capacitat per suggerir, de fer somniar. La destinació ha esdevingut 

incapaç d’oferir el que el turista cerca i aquest la rebutjarà. No cal que la destinació hagi 

estat directament afectada per l’abocament o que hi hagi una elevada probabilitat de què 

això succeeixi. Basta la possibilitat, el perill, encara que aquest sigui llunyà. 

Introduïm d’aquesta manera el que a la literatura acadèmica es denomina “tolerància 

als riscos103” del turista, la capacitat de les destinacions per retenir els seus visitants 

quan passen fets imprevistos com un desastre natural, un acte terrorista o una epidèmia 

que són percebuts com un risc pel potencial turista. Els diferents estudis realitzats 

mostren que aquesta tolerància és bastant baixa entre els turistes en general104 i, 

                                                           
98 La majoria dels turistes assenyalen que per a ells el viatge és un mecanisme per rompre amb la rutina 
diària i que aquest procés de ruptura, per ser eficaç, exigeix un canvi de localització i de context social. 
Crompton, 1979:415. 
99 “The greatest reason for travel can be summed up in one word, Escape: escape from the dull, daily 
routine; escape from the familiar, the commonplace, the ordinary; escape from the job, the boss, the 
customer, the commuting, the house, the lawn, the leaky faucets.” Dann, 1977:185. 
100 “las vacaciones continúan siendo un rito que se repite cíclicamente todos los años. Retornando a la 
naturaleza y estar en contacto con sus elementos, sigue siendo una forma de recobrar el aspecto exterior 
que fue palideciendo como consecuencia de la vida signada por el stress.” Korstanje, 2009:108. 
101 Martín, 2003:128. 
102 “The sea is described as a healing and life-giving presence that calls for physical proximity and 
encounters, especially through the senses of touch and hearing. Often people talk about their experience 
of ‘becoming sea’, of feeling one’s body as being part of the water and its relaxing soundscapes.” 
Caletrío, 2011:314. 
103 Evidentment no existeix cap estudi específicament centrat en els riscos ambientals no perillosos per a 
la integritat física del turista, de manera que s’han d’utilitzar com a referència els estudis que parlen dels 
riscos de forma més general. 
104 Kozak, Crotts, & Law, 2007:237. 
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particularment, entre aquells que utilitzen els paquets turístics com a forma de 

contractació de les seves vacances105. 

Les vacances turístiques a la costa solen adquirir-se amb mesos d’antelació, rarament 

són el resultat d’una compra impulsiva, i aquesta compra anticipada del conjunt de 

serveis necessaris per a gaudir d’unes vacances, transport i allotjament fonamentalment, 

representa una despesa important dins el pressupost anual d’una família mitjana 

occidental. A més a més, el comprador valora la compra com una decisió arriscada 

degut a què es tracta d’una mercaderia amb informació asimètrica: la qualitat real del 

producte adquirit només pot ser avaluada una vegada ja ha estat consumit106. En 

conseqüència, els potencials compradors tendeixen a allargar el procés de decisió previ 

a la compra definitiva i a analitzar detingudament el que els ofereix cada destinació 

consultant totes les fonts d’informació disponibles107. Si en mig d’aquest procés apareix 

la notícia d’un abocament que afecta a una de les possibles destinacions contemplades, 

llavors aquesta destinació s’elimina de la llista sense contemplacions. I si la compra ja 

ha estat confirmada el comprador sol estar disposat a perdre una part dels diners 

avançats per tal de canviar de destinació108. Apareixen així les desviacions de la 

demanda. 

Les desviacions de la demanda turística són, al menys parcialment, resultat de la 

progressiva homogeneïtzació de les diferents destinacions turístiques. El turista 

potencial té unes preferències personals que són les que el decideixen a concretar la 

seva decisió adquirint unes vacances en un lloc determinat. Però si per algun motiu el 

lloc perd atractiu sobtadament, el turista canviarà a qualsevol altre indret de semblants 

característiques. És evident que si parlem d’unes vacances de sol i platja en el 

Mediterrani o en el Golf de Mèxic les alternatives son abundants sigui quin sigui el 

format de vacances desitjat109. 

                                                           
105 Williams & Baláz, 2013:217-218. 
106 Kirmani & Rao, 2000:67. Fernández, González & Prieto, 2010. 
107 The most important sources for the destination decision were informa-tion from acquaintances/family 
(other than through Facebook), hotel/apartment websites, and own experience. Jacobsen & Munar, 
2012:42. 
108 Els operadors turístics s’enfrontaran, a més a més, a una exigència massiva de cancel·lacions que els 
resulta molt perjudicial, de manera que procuraran  satisfer els seus clients oferint-los canvis de destinació 
sense cost per tal d’evitar la seva fuita a altres empreses. 
109 El format de les vacances inclou fonamentalment el mitjà de transport utilitzat, el tipus d’allotjament: 
hotel, apartament, xalet, etc. i la categoría de l’allotjament. 
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Fins fa molt poc no existien instruments per quantificar correctament aquestes 

desviacions de demanda turística, però en el cas de l’accident de la Deepwater Horizon 

ja fou possible avaluar-les gràcies a què la majoria de reserves es fan avui en dia a 

través d’internet. De seguida desprès de conèixer-se l’accident s’inicià una tendència 

consistent a la rebaixa en el volum de reserves de totes les àrees del Golf de Mèxic, 

inclòs l’oest de Florida, mentre que s’incrementaven les reserves a les costes atlàntiques 

d’aquest mateix estat110. Algunes destinacions que no havien estat directament afectades 

per l’abocament es veien greument penalitzades per la seva proximitat a les àrees 

efectivament petroliades111. 

Per què resulta ser tan important aquest efecte de desviació de la demanda? Doncs 

per què pot provocar uns danys potencialment devastadors que, en canvi, seran realment 

difícils de recuperar en forma d’eventuals indemnitzacions. Fins i tot la Federal Oil 

Pollution Act de 1990, l’estricta llei americana promulgada poc després de l’accident de 

l’Exxon Valdez, no reconeix a l’hoteler afectat per la desviació de la demanda el dret a 

exercir una acció judicial directa contra el causant del seu dany112. En aquestes 

condicions, un abocament de petroli pot generar greus perjudicis econòmics a persones 

que es troben en una situació jurídica de relativa indefensió per causa de l’enfocament 

sectorial que adopten la major part de les lleis. Qualitat de l’aigua, pesca, navegació i 

turisme per exemple, solen estar regulades per lleis específiques que no tenen cap visió 

de conjunt113 i entre les quals resulta molt complex justificar les tènues relacions causals 

que constitueixen la via de transmissió d’un dany potencialment devastador. 

 

  

                                                           
110 Ritchie et al. 2013:21. Choi & Liu, 2011: 5. 
111 “Unlike the high growth situation in the Louisiana coast, Southwest Florida's upward trend was 
interrupted in May 2010 and restarted at a lower level and with smaller increments. Though the 
interruption corresponds to the oil spill event, the region suffered no oil spill landings. However, the 
National Oceanic and Atmospheric Administration issued a 21–40% probability of shoreline deposits for 
the regionwhichwas sufficient to cause the shift in consumer demand.” Crotts & Mazanec, 2013:64 
112 “Thus, if a spill were to deprive commercial fishermen of expected profits by killing fish they 
ordinarily would catch and sell, or by causing authorities to bar the fishermen from accessing those fish 
for a period of time, the fishermen would be entitled to recover. By contrast, operators of beach resorts in 
areas physically unaffected by a spill, but that nonetheless suffer economic loss because of a general 
downturn in tourism resulting from the spill, are among those who are not entitled to recover under 
OPA.” Goldberg, 2010:337.  
113 Lubchenco & Sutley, 2010:1485. 
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Gràfic G05. Predicció errònia de la trajectòria de l’abocament de la Deepwater Horizon 
després de 130 dies realitzada pel model CCSM del National Center for 
Atmosferic Research i Department of Energy. 

 

 
FONT: Klemas, 2010 
 
Gràfic G06 Predicció errònia realitzada per la National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) indicant les probabilitats de què l’abocament arribés a les 
diferents costes del Golf de Mèxic. 

 

 
FONT: NOAA. 
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 7.  MODEL GENERAL DEL TURISME DE SOL I PLATJA 

 

 

7.1 COMPORTAMENT DEL TURISTA 

 

El turista que ve a les Illes Balears és fonamentalment europeu114 i mostra una 

elevada taxa de repetició115. Si sòl dir-se que poden dividir-se els turistes vacacionals en 

dos tipus: els que “repeteixen contínuament” i els que “canvien contínuament”116, ès 

clar que la majoria dels visitants que reben les Illes Balears formen part dels primers. 

Són molt pocs els que venen aquí cercant un lloc nou per conèixer i incloure en la seva 

“col·lecció” de llocs visitats117. A alguns dels que arriben per primer cop no els 

agradaran les Illes i no hi retornaran en el futur, però la majoria dels nous visitants 

acabaran convertint les seves vacances a les Balears en una fita habitual en el seu 

calendari anual118. 

L’elevada taxa de repetició demostra la satisfacció assolida pels turistes en les seves 

vacances i es converteix en l’element central, quasi definitori, del mercat turístic 

balear119, com podem observar en els gràfics G08 i G09. Aquesta satisfacció assolida 

està exclusivament vinculada al model de turisme de sol i platja, ja que són els apartats 

directament vinculats a aquest model els que mostren una millor valoració en les 

                                                           
114 Entre 1966 i 2006 de cada tres turistes arribats a les Illes un era alenmany i un altre anglès. Actualment 
s’ha ampliat la diversitat, en incrementar la seva proporció els espanyols i els italians sobre tot. 
115 El Llibre Blanc del Turisme a les Illes Balears assenyala que l’any 2006 només una cinquena part dels 
turistes arribats a les Illes ho feia per primera vegada i que quasi la meitat dels arribats ho feien per 
tercera vegada com a mínim. A més a més, aquesta font indica que la taxa de repetició està augmentant 
progressivament. 
116 Oppermann. 1999:57. 
117 “Al fin y al cabo, como es sabido, a menudo se viaja más por haber viajado que por viajar. Esto 
permitiría entender, en parte, la actitud de coleccionista que he destacado en estos turistas. […] El 
objetivo para ellos era ‘colocar más banderitas en el mapa’ (more pins on the map):  era la cantidad de 
cosas vistas y no la manera en que se veían lo que justificaba la  elección del viaje.” Mancinelli, 2009:24. 
118Godbey & Graefe, 1991:216. 
119 Existeixen diversos estudis dedicats a analitzar els elements determinants en la satisfacció dels turistes 
que passen l’estiu a les Illes Balears. Alguns dels que tracten el tema són els de Cladera, 2009; Jacobsen, 
2002; Jacobsen & Dann (2009); Kozak, 2001 i Ryan, 1995. 
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enquestes: qualitat de les platges i de les àrees públiques existents a les destinacions, 

etc. També resulta molt valorada la possibilitat d’establir relacions socials als diferents 

espais que configuren cada destinació en particular120. A la bibliografia existent 

comprovem que els factors de qualitat vinculats al model sol i platja també són els que 

apareixen en primer lloc a les enquestes realitzades a nivell de tot l’Estat espanyol121. 

De fet, això demostra que els turistes que venen a les Illes Balears cerquen a la 

destinació elements que també poden trobar a molts altres indrets del Mediterrani com 

les illes gregues122, per exemple Creta o Cefalònia, Malta123, Tunísia124 o Turquia125 o, 

fins i tot, a les costes atlàntiques, com Portugal126 i les Illes Canàries127. El bon clima i 

les platges de qualitat constitueixen una condició imprescindible per al 

desenvolupament del turisme de masses actual a Europa, però la dotació d’aquest factor 

és quasi universal a les costes mediterrànies i de l’Atlàntic sud-europeu i nord-africà. 

A qualsevol de les destinacions costaneres situades en algun dels anteriors indrets els 

turistes europeus desenvolupen uns rituals quasi invariables vinculats a la relaxació, la 

ruptura de la rutina128 i la consolidació o creació de relacions socials129. En la visió 

d’Obrador Pons, un hotel dedicat al turisme de sol i platja es converteix en una entitat 

orgànica on els clients interactuen socialment entre ells. Els turistes no constitueixen 

una massa indiscriminada de “carn a la planxa”, sinó conjunts d’individus amb 

interessos i cultures clarament definides disposats a pagar la tarifa de l’hotel si aquest 

els ofereix el que realment cerquen: un espai de socialització radicalment diferent del 

que els rodeja en el seu entorn habitual130. 

                                                           
120 Cladera, 2009:111. 
121 IET, 2009:27. 
122 Konstantinos, 2006; Crang & Travlou, 2009. 
123 Bramwell, 2003. 
124 Cortés, Nowak & Sahli, 2011. 
125 Kozak, 2001. 
126 Correia & Crouch, 2004. 
127 Santana & Hernández, 2011. 
128 Crompton, 1979. Dann, 1977. Fodness, 1994 
129 “Normality is suspended and the individual is liberated from his or her ordinary preoccupations. Life 
at the beach is experienced as ‘out of time and place,’ as a relaxing, paradisiacal, or ludic existence”. 
Cohen, 1984:379 
130 Obrador, 2009; 2011. 
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Els turistes que practiquen el turisme de sol i platja no poden classificar-se com a 

turistes que volen “veure” coses. La majoria visiten sistemàticament una vegada i una 

altra la mateixa destinació o visiten destinacions diferents però pràcticament 

indistingibles a nivell de paisatge. Quasi tots aquests turistes visiten l’entorn de la seva 

destinació, però les excursions ocupen una escassa proporció del temps total disponible. 

Tampoc constitueixen un turisme especialment actiu, no volen “fer” quasi res131, no 

practiquen cap activitat específica que els distingeixi. Eventualment poden jugar una 

partida de golf, de tenis o apuntar-se a un curs de submarinisme, però aquest tipus de 

diversions no constitueixen, ni molt menys, l’objectiu central que incita als nostres 

turistes a emprendre el viatge. 

El que més ens interessa remarcar en aquest apartat és que les Illes Balears no han 

consolidat la seva posició en el mercat turístic europeu gràcies a disposar d’una dotació 

de factors naturals única. Ben a l’inrevés, l’aviació comercial permet que qualsevol 

europeu pugui arribar fàcilment a dotzenes de llocs que ofereixen un paisatge i unes 

condicions climatològiques iguals o millors. La causa de l’èxit turístic balear no radica 

en unes condicions específiques imposades per la demanda, sinó en la qualitat de la seva 

oferta. La diferència és important ja que les condicions naturals són, per definició, 

inimitables, mentre que l’oferta empresarial sempre pot ser reproduïda, fins i tot 

millorada, pels eventuals competidors. 

 

 

 7.2 LA IMATGE DE LA DESTINACIÓ TURÍSTICA MEDITERRÀNIA 

 

A l’apartat anterior ens hem aproximat a les destinacions turístiques de les Illes 

Balears en general amb una visió fonamentalment espacial, però la destinació turística 

és molt més que un indret geogràfic, és un concepte que forma part de l’imaginari 

col·lectiu i que només pot ser venut, comercialitzat, a partir de la iconografia 

compartida per tots el potencials clients. Hi ha que comprendre quins són els 

components essencials d’aquesta iconografia per descobrir que n’hi ha alguns que 
                                                           
131 “A large proportion of tourists spend their holiday time, up to six hours a day, lazing by the pool, 
sunbathing, reading, chatting and swimming […] The hotel pool is fundamentally a space for doing 
nothing other than sitting on a chair or lying on a sun bed, reading a thriller, filling in a crossword or 
floating on a lilo” Obrador, 2009:98. 



 
Petroli: Perill mortal. Unes illes enquitranades – Joan Carles Cirer 

 
 

 49   
 

resulten ser indispensables, sense ells la destinació turística perd la major part del seu 

atractiu i es converteix en un producte desvaloritzat. Si volem comprendre la imatge de 

la destinació turística, haurem d’assumir que aquesta és una entitat abstracta a la que no 

podem aproximar-nos amb criteris estadístics. La imatge de la destinació forma part del 

món de les creences, de les emocions i qualsevol intent de comprendre-la ha de ser 

qualitatiu. Aquesta complexe i etèrea natura de la imatge turística explica que els 

diferents autors que han tractat d’aproximar-se a aquesta realitat ho hagin fet a través de 

mètodes indirectes com l’observació dels turistes o de l’anàlisi de la petjada que deixa la 

idea de platja a la literatura. 

J. Caletrío132  ha estudiat detalladament el comportament dels turistes britànics a la 

Costa Valenciana, obtenint uns resultats vàlids per a qualsevol destinació de sol i platja 

mediterrània, com les Illes Balears. La seva recerca manifesta l’existència d’un rituals, 

d’uns costums, que el turista segueix a diari amb poques variacions. El que més ens 

interessa a nosaltres és comprovar que la majoria d’aquests rituals tenen com a 

denominador comú la costa com a element espacial central. Moltes activitats es 

desenvolupen a la platja: nadar, prendre el sol però també passejar, jugar amb els nens 

de la família, practicar-hi esports amb els amics. Els espais urbans se situen en segon 

lloc: menjar o beure amb la família i els amics a bars i restaurants, anar de compres, etc. 

el més interessant en aquest cas, es que la situació física d’aquesta oferta també tendeix 

a concentrar-se a la vora de la mar, en passeigs marítims o en els carrers situats 

immediatament al darrera de la platja. La distribució dels espais a la Platja de Palma que 

figura en el gràfic G14 confirma les conclusions de Caletrío. 

La platja forma part essencial del concepte de destinació turística que la majoria dels 

occidentals tenen assumit, incorporat al seu imaginari col·lectiu, inclòs dins de la 

cultura que regeix el seu dia a dia. Es tracta d’un concepte que no és obra de ningú en 

concret sinó que apareix com a resultat últim d’un procés de destil·lació anònim, 

dispers, que li permet assolir permanència133. La visita a la platja durant les vacances  

adquireix una aura que supera, i molt, el seu simple caràcter de lloc físic, d’espai 

d’esbarjo i es converteix en un concepte-clau, el recordatori d’una experiència 

individual incorporada a la historia personal. Aquest caràcter emotiu de la platja ha estat 

                                                           
132 Caletrío, 2009; 2011. 
133 Castoriadis, 2013. 
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profusament plasmat a la literatura, com assenyala K. Boddy134 . Aquesta idea de platja 

imaginària adquireix un nivell superior quan es troba situada en una illa, una entitat que 

ha representat la materialització de la vida idíl·lica, del paradís135. 

Caletrío assenyala que el turistes que venen al Mediterrani no cerquen un espai 

natural en sentit estricte sinó renaturalitzat a través de l’obra de l’home136 . L’entitat que 

apareix com a específicament “natural” dins aquest espai altament humanitzat és el mar, 

la costa, la visió de l’horitzó. Una visió que no perd més que parcialment el seu encant 

quan es realitzada des d’una destinació turística urbana, densa, compacta. 

Hi ha una cosa que podem concloure fàcilment dels diferents raonaments anteriors i 

és que la visió del mar des de la costa d’una destinació turística ha de ser neta, diàfana. 

Hi ha molts turistes que visiten les nostres illes que no es banyen en el mar, que ni tan 

sols posen el seu peu a sobre de l’arena en els dies que passen aquí, però això no vol dir 

que no consumeixin platja i costa, ho fan visualment, i per a ells aquesta costa és un 

factor de consum insubstituïble. 

  

                                                           
134 “The sea was a mirror in which the free man could observe the workings of his soul, Baudelaire 
announced in 1857. From this it followed that in order to understand one’s soul, one needed to be able to 
see the sea.” Boddy, K. 2007:22. 
135 “Las islas han representando, y representan la materialización de la idea de la buena vida que muchos 
de los turistas potenciales tienen en su mente. […] De esta forma en torno a las regiones insulares se ha 
construido una imagen idílica. Se ha generalizado el mito de las islas como auténticos paraísos 
terrenales.” Martín de la Rosa, 2003:128. 
136 “Mediterranean landscapes often appear dry and, in some areas and after long periods of 
overexploitation, even desertic. With their exuberant exotic gardens new villa landscapes conform to 
tourists’ expectations of ‘Southern’ natures and tend to be perceived as a re-naturalization of landscape 
and a better alternative to dryland agriculture or scrubland. New developments such as marinas and 
promenades which allows for safe, leisurely walks are also referred to as interventions that have 
‘improved’ or ‘gently transformed’ the quality of place without damaging the environment.” Caletrío, 
2011:314. 
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8.   UNA ECONOMIA TURÍSTICA, EXCLUSSIVAMENT TURÍSTICA 

 

 

8.1 EL MONOCULTIU TURÍSTIC BALEAR 

 

L’any 2012, les Illes Baleares reberen 10,4 milions de turistes, xifra que representa el 

18% del total dels turistes entrats a Espanya i situen aquesta CCAA en segon lloc dins 

l’Estat espanyol desprès de Catalunya (25,1%) i just per davant de Canàries (17,6%)137. 

Aquesta xifra, en termes absoluts, és pràcticament igual a la de Croàcia, supera 

àmpliament a la de Portugal i multiplica per quatre la de Xipre138 com podem veure en 

el gràfic G07 adjunt. 

Aquesta concentració de visites turístiques en el limitat espai de les illes, les 

converteix en la més gran aglomeració turística de la Mediterrània. Una altra indicació 

de la importància de les illes en el sector turístic ens l’ofereix A. Papatheodorou que ha 

analitzat a fons la geografia de l’oferta de sol i platja dels touroperators anglesos; aquest 

autor identifica 30 destinacions que qualifica com a “centrals”139, de les quals 17 són 

espanyoles (el 57%), 7  de les quals radiquen a les Illes Balears (el 23%)140, cinc a 

Mallorca i dos a Eivissa. 

  

                                                           
137 Dades extretes de l’estadística Movimientos turísticos publicada per l’Instituto de Estudios Turísticos. 
138 Tourism Highlights, 2013. UNWTO. 
139 Les destinacions centrals disposen de les infraestructures necessàries per acollir grans masses de 
turistes, on dominen les grans cadenes hoteleres i la seva oferta és la més estandarditzada. Les dues grans 
destinacions centrals espanyoles són les illes Balears i les illes Canàries, que han rebut tradicionalment 
quasi dos terços dels turistes europeus. Papatheodorou, 2004:225. Pearce, 1987:298 
140 “The sample of the core consists of the thirty most popular (in terms of codes ) resorts across the 
whole Mediterranean region. On these grounds, Spain is represented by its seventeen most popular 
resorts. as it possesses 56% of all Mediterranean codes. Similarly, Greece has four codes while Portugal, 
Cyprus and Turkey have two, and Italy, Malta and Tunisia have one.” Papatheodorou 2002:135. 
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Aquesta elevada densitat turística, implica una especialització productiva 

desorbitada; no és que les Illes Balears tinguin en el turisme la seva principal font de 

renda, el que realment passa és que es dediquen a la satisfacció de l’oci europeu en un 

règim de monocultiu exhaustiu. Si parlem de l’origen sectorial del Producte Interior 

Brut, les Balears mostren una especialització hotelera que sobresurt amb força dins 

l’Estat espanyol; l’epígraf “Hoteleria” ha proporcionat entre els anys 2000 i 2008 un 

promig del 21,4% del PIB regional, més del triple de la mitjana de l’Estat espanyol 

situada en un 6,7%141. La segona comunitat autònoma més especialitzada en turisme 

són les Illes Canàries, on aquest percentatge assolia el 14,9%. En cap altra comunitat no 

arribava al 8%. A més a més, pot comprovar-se que aquesta situació és el fruit d’una 

llarga trajectòria: entre 1964 i 1995 les Illes Balears acolliren més d’una quarta part de 

l’oferta hotelera espanyola142 i avui en dia encara n’ofereixen una cinquena part i 

ostenten la primera posició en el ranking absolut de places hoteleres per davant de 

Catalunya. 

Un altre element que confirma la total dependència de l’economia insular envers el 

turisme és que els sectors agrícola i industrial només aporten al PIB insular una tercera 

part, o menys, del promig de tot l’estat; mentre epígrafs com construcció, comerç, 

transport i finances aporten percentatges semblants als que trobem a la resta de 

comunitats autònomes. El mateix passa amb l’ocupació com podem comprovar a la 

taula T02, i en el gràfic G11. 

El monocultiu de les illes és turístic en un sentit ampli, no hoteler, com ho demostra 

la distribució sectorial de les empreses balears. L’any 2009 les Illes Balears aportaven el 

2,7% del total d’empreses de estatals, però el 7,7% de les empreses dedicades a 

l’hoteleria, el 7,2% dels restaurants, el 7,5% de les empreses de transport aeri i el 12,5% 

dels lloguers de vehicles143. Addicionalment resulta que les empreses que operen a les 

Illes Balears en els diferent subsectors turístics tenen una dimensió mitjana clarament 

superior a la que resulta corrent a Espanya. Si només tenim en consideració les 

empreses amb més de 500 treballadors, a les Illes hi ha un 24% de les grans empreses 

                                                           
141 Dades procedents de l’Instituto Nacional de Estadística, Contabilidad Regional de España. 
142 INE. Anuario estadístico. 1965-2012. 
143 Aquestes dades procedeixen de l’INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE) i corresponen a l’any 
2009. 
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hoteleres espanyoles, un 44% de les de transport aeri i un 50% de las grans agències de 

viatges144.  

La tendència es repeteix a la resta de negocis complementaris. Les Páginas 

Amarillas situen a les Illes Balears com a la primera província de l’Estat Espanyol per 

nombre d’empreses que s’anuncien a l’apartat “Souvenirs” i en tercer lloc pel que fa als 

epígrafs “Maquinària d’hoteleria” i “Parcs d’atraccions”, tots dos casos per darrera de 

Madrid i Barcelona. A pràcticament tots els subsectors directa o indirectament enfocats 

al turisme hi trobem el mateix: una estructura empresarial caracteritzada per l’existència 

d’unes quantes grans companyies que apareixen envoltades per una densa massa 

gelatinosa de petites i mitjanes empreses145. 

Finalment hem d’assenyalar que les Illes Balears en conjunt, constitueixen una 

destinació turística única per la seva dimensió i per la capacitat expansiva que han 

demostrat tenir les empreses illenques. No sols es tracta d’un lloc que acull molts més 

visitants que qualsevol altre destinació mediterrània, com Malta, Xipre o Creta146, sinó 

que a cap de les altres destinacions mediterrànies hi apareix una única empresa local 

comparable a les cadenes hoteleres balears. Ni tan sols a la resta de destinacions de sol i 

platja de l’Estat espanyol han aparegut cadenes hoteleres comparables a les insulars per 

la seva capacitat expansiva i vocació internacional147. 

 

  

                                                           
144 La notable presència d’empreses turístiques no hoteleres ha estat una constant durant tot el segle XX. 
Recordem que algunes de les agències de viatges españoles, com Viajes Iberia naixeren a Mallorca a la 
dècada de 1930. Igualment sobresurt la importància històrica de Spantax que en els anys seixanta i setanta 
era una de les empreses líders en el transport xàrter europeu. 
145 Lazerson & Lorenzoni, 1999. 
146 Per al cas Malta poden consultar-se els treballs de Oglethorpe, 1985 i Bramwell, 2003; per a Creta, 
Andriotis, 2002 i per a Xipre Sharpley, 2000. 
147 Monfort, 2002:16. 
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Gràfic G07. Entrades de turistes registrades en alguns països mediterranis i a les 

principals CCAA turístiques de l’Estat espanyol. 
 

FONT: World Travel Organization (UNWTO). Instituto de Estudios Turísticos (IET). 
 
 
Taula T02. Percentatge de població ocupada sobre total ocupats per branca d’activitat. 

2013. Mitjana dels valors trimestrals. 
 Estat 

espanyol 
Illes 

Balears 
Illes Canàries 

Agricultura 4,4 1,1 3,4 
Indústria 13,7 5,5 5,5 
Construcció 6,1 8,0 5,8 
Comerç, hoteleria, transports 29,4 41,4 42,8 
Altres serveis privats 24,4 26,0 19,9 
Administració pública 22,0 17,9 22,6 
FONT: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. 
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Gràfic G08. Percentatge de turistes que han repetit la seva visita tres o més vegades a 
les Illes Balears sobre el total de visitants. 

 
 
Gràfic G09. Percentatge de turistes que arriben per primera vegada a les Illes Balears 

sobre el total de visitants. 
 

 
FONT: Llibre blanc del turisme a les Illes Balears. 2009. 
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8.2 QUANTIFICACIÓ DE L’APORTACIÓ DEL TURISME A L’ACTIVITAT 

ECONÒMICA BALEAR 

 

Resulta complex avaluar l’aportació del sector turístic a les macromagnituds d’una 

economia. L’instrument més utilitzat consisteix en la realització d’enquestes als turistes 

demanant-los que siguin ells mateixos els que indiquin els diners que han gastat durant 

les seves vacances. En el cas estatal aquestes enquestes les realitza l’Instituto de 

Estudios Turísticos (IET) 148, entitat que les publica anualment. Una versió més 

detallada d’aquestes dades l’ofereix el Govern Balear que les inclou a la seva publicació 

anual El Turisme a les Illes Balears, (taules T04 i T05). Com és lògic, les estadístiques 

que es deriven de les enquestes han generat una amplíssima bibliografia acadèmica que 

analitza els components i principals característiques de la despesa turística149. 

Segons les dades de l’enquesta de despesa turística resulta que els turistes que 

visitaren les Illes Balears l’any 2010 realitzaren una despesa total de 10.219150 milions 

d’Euros en les seves vacances (taules T04 i T05). Una part important d’aquesta despesa 

no arribà a fer-se realment a les Illes, han de descomptar-se les despeses en transport 

aeri i les comissions deduïdes pels touroperadors151. Resulta pràcticament impossible 

determinar exactament quina part de la despesa es fa realment a la destinació, però les 

dades de les enquestes de l’IET indiquen que, aproximadament, una quarta part de la 

despesa total dels turistes europeus resta al seu lloc d’origen i no genera renda al lloc de 

destinació. 

                                                           
148 Frontur, (Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras) i Egatur (Encuesta de Gasto Turístico). 
Informe anual 2010. 
149 Són molts autors que han escrit articles en què analitzen a fons diferents aspectes de la despesa 
realitzada pels turistes a les Illes Balears. Entre els que realitzen aportacions més interessants als 
particulars interessos d’aquest treball, volem assenyalar els de Alegre i Cladera, 2010; Alegre i Juaneda, 
2006; Alegre i Pou, 2008; Anderson, 2010; Cladera, 2001 i Cladera & Sard, 2001. 
150 Utilitzem les dades de l’any 2010 i no les de 2012, ja publicades, amb l’objectiu de comparar-les amb 
les darreres dades disponibles de la comptabilitat nacional publicades per l’INE. 
151 La gran majoria dels turistes que arriben a les Illes Balears ho fan en vols xàrter o low-cost de 
companyies no balears; de la mateixa manera, els que adquireixen un paquet turístic ho fan en agències de 
viatges del seu lloc d’origen, el valor afegit de les quals no serà mai despesa a la destinació turística. Per 
altra banda, les companyies aèries estrangeres generen una important despesa als aeroports de destinació 
(els serveis de handling i els de manteniment de l’avió) i els touroperators que venen paquets turístics han 
de contractar amb els hotelers de la destinació, l’allotjament dels seus clients. 
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Acceptant l’anterior proporció resulta que l’aportació del turisme a la renda illenca 

de l’any 2010 se situa lleugerament per sobre dels 7.500 milions d’euros. Comparant 

aquestes dades amb les de la distribució del PIB regional per branques d’activitat (Taula 

T03), comprovem que, un cop deduïts els impostos, la xifra iguala a l’aportació total de 

l’hoteleria més dos terceres parts de les aportacions de comerç i transports 152. 

Però l’aportació del turisme no s’atura en els sectors d’hoteleria, transport i comerç. 

Una part molt important de la demanda de construcció està directament vinculada a 

l’activitat turística. Els hotels i apartaments són edificis que sofreixen un deteriorament 

ràpid que exigeix renovacions sistemàtiques, bastant més freqüents que no les 

necessàries per a mantenir un edifici d’habitatges o oficines, per exemple. Per altra 

banda, existeixen dotzenes de milers de xalets repartits per tota la geografia illenca que 

són utilitzats pels turistes; la seva construcció i manteniment constitueix una part molt 

important de la demanda total de construcció i és la base de les notables activitats 

immobiliàries illenques que mostra la taula T03. En una proporció inferior, però gens 

negligible, el turisme també col·labora a sostenir la demanda dels sector primari i 

manufacturer. Moltes verdures illenques i bona part del producte de la pesca local acaba 

en els plats dels turistes, i les compres de roba i sabates que fan aquests es dirigeixen 

moltes vegades a mercaderies produïdes a les Illes. Finalment, cal assenyalar que tots 

aquests sectors paguen impostos que són els que financen l’activitat de les 

administracions públiques. 

Si analitzem els valors que apareixen en la taula T03, comprovem que el turisme 

monopolitza els grans sectors productius de les Illes Balears i té una presència 

primordial a la resta. Aquesta activitat econòmica constitueix l’única font de renda 

primària de les Illes, i costa realment molt imaginar com seria l’economia insular si el 

turisme experimentés un sotrac brutal que fes minvar substancialment la seva aportació. 

  

                                                           
152 Les dades que ofereix l’enquesta de despesa turística indiquen que els turistes que vénen a les Illes 
destinen a allotjament i manutenció quasi un 50% de la seva despesa total, 5.100 milions d’euros l’any 
2010. Aquesta última xifra es reparteix entre hotels i restaurants, però també se’n desvia una part 
important a compres en el comerç detallista ja que una quarta part dels turistes s’allotja fora dels hotels i 
apartaments turístics, en habitatges propis, propietat d’amics o coneguts o llogats. A més a més, els 
turistes són grans compradors de souvenirs, però també de roba i sabates. Pel que fa al transport, la 
demanda turística quasi monopolitza els serveis de taxis i autocars discrecionals i genera una part molt 
important de la demanda de transport regular per carretera, vaixell i avió. 
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Gràfic G10. Comparació de la població, demanda elèctrica i nombre de turistes arribats 
per illes. Comprovem que Eivissa i Formentera tenen una especialització turística  
superior a la de la mitjana balear. 

 

 
 
 
Gràfic G11. Nombre d’empreses existents a cada illa classificades en funció de la seva 

branca d’activitat. Es comprova que la distribució de les empreses segons 
l’activitat econòmica és molt semblant a totes les illes balears. 
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Taula T03. Distribució del PIB balear per branques d’activitat. Any 2010. Preus 
corrents. 

 
 

Branca d’activitat 
PIB (pm) 
Milions € 

% s/PIB 
Estat 

Espanyol 

% s/PIB 
Illes 

Balears 
A Agricultura, Ramaderia i pesca 209 0,9 0,8 

B i E Indústries no manufactureres i energia 943 2,8 3,7 
C Indústria manufacturera 1.075 0,9 4,2 
F Construcció 2.548 2,5 9,9 

G-I Comerç major i detall. Reparacions 2.541 2,2 9,9 
G-I Transports i emmagatzematge 1.456 3,2 5,7 
G-I Hoteleria 4.384 6,3 17,0 
J-K Finances, informació i comunicacions 1.602 1,9 6,2 

L Activitats immobiliàries 2.270 3,2 8,9 
M-N Activitats de professionals 1.625 2,3 6,4 
O-Q Administracions públiques 3.955 2,7 15,3 
R-U Activitats artístiques, recreatives i d’oci 894 2,5 3,4 

     
 Impostos nets sobre els productes 2.235 2,5 8,7 
     

 
PRODUCTE INTERIOR BRUT 
(a preus de mercat) 

25.737 2,5 100,0 

FONT: Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Regional de España. 
 
Taula T04. Despesa dels turistes per país de residència. Milions d’euros corrents. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Alemanya 3.212 3.195 3.436 3.241 3.219 3.296 
Regne Unit 3.153 3.060 3.025 2.545 2.416 2.426 
Altres internacional 2.485 2.788 2.836 2.776 2.991 3.606 
Nacional 2.097 2.514 1.861 1.712 1.593 1.573 
       
TOTAL 10.947 11.557 11.158 10.274 10.219 10.901 

FONT: El turisme a les Illes Balears. Anuari 2012. 
 
 
Taula T05. Despesa dels turistes per país de residència, segons illes. Milions d’euros 

corrents. Any 2012. 
 

Any 2012 Mallorca Menorca 
Eivissa i 

Formentera 
TOTAL 

Alemanya 3.145 67 288 3.501 
Regne Unit 1.619 352 693 2.664 
Altres internacional 2.746 193 808 3.746 
Nacional 759 331 455 1.545 
     
TOTAL 8.269 943 2.244 11.456 

FONT: El turisme a les Illes Balears. Anuari 2012. 
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9. UNA ESTRUCTURA ECONÒMICA I UNA GEOGRAFIA AL SERVEI 

DEL TURISME 

 

 

9.1 EL DISTRICTE INDUSTRIAL TURÍSTIC DE LES ILLES BALEARS 

 

El concepte de “districte industrial” fou ideat per A. Marshall a finals del segle XIX 

en detectar que en el Regne Unit, en aquell moment país capdavanter de la Revolució 

Industrial, hi convivien dos models d’organització empresarial. Per una banda existien 

grans empreses que explotaven enormes factories integrades verticalment, i, per altra, 

agrupacions regionals on convivien dotzenes o centenars d’empreses que produïen de 

forma quasi cooperativa, en explotar processos molt semblants, sovint iguals153. En un 

districte industrial hi ha moltes empreses de diferents dimensions, immerses en el 

mateix mercat que conviuen l’una al costat de l’altra, això permet que la informació 

circuli sense dificultat154 i que es consolidin mercats de treball, aprovisionaments i 

serveis especialitzats molt eficients, dins un entorn molt dinàmic155. 

Aquestes idees de Marshall tingueren poc ressò fins que no foren recuperades per 

una nova escola d’autors italians, a finals del segle XX, entre els que destaquem a 

Becattini i Piore & Sabel. El primer defineix el districte industrial com un densa xarxa 

de relacions inter-empresarials entre persones dotades de característiques específiques i 

dins un espai físic ben delimitat156, mentre que els segons posen l’accent en la gran 

capacitat adaptativa mostrada per les empreses que formen part d’un d’aquests 

                                                           
153 Marshall, A. y Marshall, M. P. 1879:52. El concepte de districte industrial fou posteriorment refinat 
per A. Marshall a la seva obra central: Principles of economics de 1920. 
154  “The mysteries of the trade become no mysteries; but are as it were in the air, and children learn many 
of them unconsciously.” Marshall, 1990:225. Como señala Zaratiegui: “la esència del distrito industrial 
radica en ser una forma de cooperación entre empresarios que les permite obtener libre acceso a la mayor 
parte de la información disponible para el grupo de empresas que lo componen”. Zaratiegui, 1997:311. 
155 Zaratiegui 1997:299. Saviotti 1996:39. 
156 Becattini 2004:29 
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districtes157, una habilitat que facilita la supervivència del districte de forma quasi 

independent de la trajectòria individual de les empreses que el conformen158. 

Una segona vessant d’aquest esquema teòric ha estat proposada per autors nord-

americans com P. Krugman i M. Porter, els quals incideixen en els avantatges que 

experimenten les empreses semblants en concentrar-se en una determinada zona159. 

Els diferents models teòrics, proposen que en un districte industrial conviuen 

multitud de negocis de totes les dimensions dedicats a vendre una limitada gama de 

productes relativament semblants, i que aquests negocis es troven enrevoltats d’una 

complexa xarxa d’empreses proveïdores de tot tipus de béns i serveis complementaris, 

en un entorn extremadament competitiu. 

Doncs bé, exactament això és el que trobem a les Illes Balears, on els antecedents de 

l’actual districte industrial poden rastrejar-se des de fa pràcticament un segle160 i la seva 

consolidació definitiva tingué lloc a la dècada de 1930161. Després del parèntesi bèl·lic 

el turisme revifà amb força a partir dels primers anys de la dècada de 1950 i assolí un 

creixement explosiu pocs anys després, però ho va fer mantenint l’estructura 

empresarial de districte industrial altament competitiu. 

  

                                                           
157 Piore & Sabel, 1984. 
158 Per sobreviure a llarg termini el districte industrial ha d’estar format per empresaris que desenvolupin 
comportaments d’afinitat i identificació, han d’existir comportaments comuns que facilitin l’existència de 
contractes implícits i acords a llarg termini que substitueixen de forma flexible les relacions contractuals 
formals. Sarmmarra & Biggiero, 2001:70-72,77. 
159 Krugman, 1991. Fujita & Krugman, 1995. Porter, 1990. 
160 Cirer, 2012a. 
161 “From 1919 onwards, the island consolidated its position on the international tourist map thanks to the 
creation of an extensive industrial district devoted to the tourist trade.” Cirer, 2014:1. 
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Gràfic G12.- Taxes anuals de creixement de la oferta turística balear 1964-2010. 

 
FONT: Cambra de Comerç. Govern Balear. 
 
Taula T06. Distribució sectorial de les empreses existents a les Illes Balears 

classificades en funció del nombre de treballadors que ocupen. 2009. 
 
 

ILLES BALEARS. Empreses classificades pel nombre d’assalariats 
CNAE93 Total 0 1-2 3-9 10-49 50-199 200- 

Hoteleria 946 117 256 291 177 86 19 
Altres allotjaments  704 279 242 148 26 9  
Restaurants 4.610 1.305 1.539 1.447 309 9 1 
Bars i similars 3.757 1.770 1.372 554 61   
Altres menjadors 369 148 120 75 21 5  
Transport aeri Regular 6 2   1 1 2 
Transport aeri Discre. 14 6  1 1 3 3 
Agèncias de viatges 487 191 135 104 37 11 9 
Lloguer Automòbils 409 161 137 96 12 3  
Altres lloguers 574 426 101 41 6   
FONT: Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas (DIRCE). 
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Gràfic G13. Representació esquemàtica de les relacions client-proveïdor que determinen 
el districte industrial turístic balear. 
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Pot comprovar-se que entre 1975 i 2010, el nivell de competitivitat del mercat 

hoteler balear no ha minvat i s’ha mantingut sempre molt alt162. Només han aparegut 

signes d’oligopoli en el sector dels touroperators163, sobretot en els anys vuitanta i 

noranta, però com que aquestes empreses sempre han estat estrangeres, la seva 

concentració no ha afectat directament a la competitivitat de l’oferta turística balear. A 

més a més, la introducció massiva de les reserves per internet i l’oferta de vols per part 

de les companyies low-cost ha acabat minant la seva posició dominant en el mercat164. 

Una altra característica del districte industrial turístic balear és la seva maduresa. El 

gràfic G12 ens mostra la fase de creixement explosiu dels anys seixanta, seguida d’una 

dècada d’estancament i d’una segona etapa de fort creixement a la dècada dels anys 

vuitanta, coincidint amb l’expansió de l’oferta d’apartaments. Però a partir dels primers 

anys noranta el sector de l’allotjament turístic ha tendit clarament cap a l’estabilitat: a la 

primera dècada del segle XXI el creixement ha estat força reduït, quasi inapreciable. 

Amb aquestes dades podem afirmar que el turisme balear porta vint anys d’estabilitat, es 

tracta, per tant, d’un sector “madur” en el qual l’oferta global no mostra variacions 

quantitatives importants. 

No passa el mateix en la seva vessant qualitativa, ja que l’oferta de nivell superior ( 4 

i 5 estrelles) es multiplicà per 3,8 entre 1992 i 2010. Passant de representar un 8% del 

total de places oferides a un 27%165. Fins als anys vuitanta el sector optà per atendre 

fonamentalment a la clientela de poder adquisitiu més baix, introduint innovacions 

organitzatives sistemàtiques que tenien com a únic objectiu la reducció dels costos. Però 

en els anys noranta la situació canvià radicalment: ara era la qualitat del producte el 

centre d’atenció166. 

                                                           
162 La competitivitat dels mercats es mesura amb diferents intruments com la quota de mercat assolida 
pels diferents grups d’empreses i l’índex de Herfindahl, (Clarke, 1985). Tots dos indicadors s’han 
mantingut entre 1975 i el 2010 dins un marge de valors que demostren l’elevada competitivitat del mercat 
hoteler balear. La quota de mercat de les tres empreses més grans ha oscil·lat entre un 9% i un 10%, la de 
les nou empreses més grans ho ha fet entre el 19% i el 22% i l’índex de Herfindalhl ha passat d’un 0,005 
a un 0,008. (Cirer, 2012b: 17). 
163 Bastakis, Buhalis & Butler, 2004; Klemm and Parkinson, 2001; Marí, 2000; Sastre, 1995. 
164 Alegre, Cladera & Sard. 2012; Fernández, González & Prieto. 2010; O’connor, 2003. 
165 Cirer, 2012b:12. 
166 Cirer, 2015. 
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La majoria de la bibliografia que tracta el turisme, proposa que aquesta activitat té 

tres branques principals: transport, allotjament i oferta complementària. A les línies 

anteriors hem parlat del districte industrial de l’allotjament turístic i hem ponderat la 

seva excepcional competitivitat. Sens dubte, aquest és el subsector central de l’oferta 

turística balear, però les seves característiques es difonen a la resta de branques 

empresarials relacionades amb el turisme com ho demostra la taula T06. 

Les anteriors dades de l’INE confirmen que només dins l’hoteleria, el transport aeri i 

les agències de viatges existeixen empreses realment grans, però que llavors hi ha una 

densa amalgama d’empreses mitjanes i petites que abraça la totalitat dels subsectors 

turístics. Només en el transport aeri, com era d’esperar, per altra banda, dominen 

clarament les grans empreses, a la resta de branques, la dispersió en la dimensió es 

evident. 

Quines conseqüències té l’adopció d’aquesta estructura en districte industrial? La 

més important és l’aparició d’un sistema de transaccions informals167, en les quals els 

béns i serveis estan localment estandarditzats i les operacions habituals assoleix una 

coordinació quasi automàtica, ja que les relacions entre client i proveïdor no estan 

sotmeses a un procés continu de negociació168 sinó que flueixen sistemàticament, tal i 

com ho representem en el gràfic G13. Encara que un dels dos contractants sigui molt 

més gran que l’altre, es manté un cert equilibri, les relacions tendeixen a ser simètriques 

i cooperatives169, la competitivitat es manté no a través del preu, sinó gràcies a la 

contínua difusió de la informació dins el districte que assegura que tots els que hi 

participen s’esforcen per mantenir la seva reputació170 i no ser expulsats del districte. 

Aquest esquema cooperatiu i competitiu inclou, a la vegada, relacions verticals 

(jeràrquiques), horitzontals (competitives), i diagonals (de complementarietat)171 que 

són conegudes per tots i que lliguen entre elles a la gran quantitat d’empreses que 

formen part del districte. La transparència tàcita del sistema evita l’aparició de les 

                                                           
167 “Markets may be formal or informal. In a formal market, transactions are transparent and governed by 
regulations. Informal transactions tend to be small, lightly regulated, dispersed over a range of locations, 
and dependent on personal trust, rather than on trust in the system.” Casson & Lee, 2011:14 
168 Ottati, 1994:466-468. 
169 Ottati, 1991:68. 
170 “it is useful to note that the establishment of a good personal reputation calls for time and sacrifice, at 
least in terms of immediate gain loss in favour of future benefits which are uncertain.” Ottati, 1994:468. 
171 Michael, 2003:138. 
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asimetries d’informació que estan a la base dels comportaments predadors172, 

potencialment letals per al districte però que han estat evitats gràcies a què les empreses 

amb major capacitat inversora han enfocat la inversió envers els mercats extra-illencs173. 

De fet, pot comprovar-se la competitivitat i transparència del districte a través dels 

processos de formació dels preus hotelers, que depenen quasi exclusivament de factors 

tangibles com la qualitat de l’allotjament o la seva situació174. 

 

 

9.2 GEOGRAFIA DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS 

 

El turisme balear és exclusivament costaner, l’oferta hotelera situada a l’interior de 

les quatre illes conjuntament no arriba ni a l’1% del total. Aquesta oferta ocupa la 

pràctica totalitat de les costes dotades de platges i resulta absent en els indrets rocosos o 

amb penya-segats com les costes de Tramuntana de Mallorca i Eivissa. En el gràfic G15 

ha estat representada la distribució de les principals zones turístiques balears. 

S’aprecia l’existència de dues morfologies costaneres: unes quantes platges obertes 

com la Platja de Palma, la de Muro o Platja d’en Bossa, que solen concentrar un enorme 

nombre d’establiments hotelers, i una certa quantitat de cales on la reduïda longitud de 

la platja determina una inferior oferta potencial. 

Els diferents tipus de negocis que configuren una gran destinació turística balear 

solen repartir-se de forma homogènia: la primera línea de mar és ocupada pels grans 

hotels de tres i quatre estrelles175 que, generalment, pertanyen a una cadena. A segona 

línia s’hi troben els hotels d’inferior categoria i els blocs d’apartaments, a la tercera ja 

són freqüents els apartaments de propietat privada, o explotats en time-sharing, i 

                                                           
172 Guiltinan & Gundlach, 1996:91. 
173 “Most companies have grown at a rate similar to that of an overall sector, so that never market 
dominance situations have appeared. Those companies which had a larger investment capacity soon 
turned their growth potential abroad, giving up predatory practices on the rest of the sector.” Cirer, 
2010:273. 
174 Alegre, Cladera & Sard, 2012:69; 2013:139. Cirer, 2013a:454. 
175 Aquesta no és una distribució en absolut original, ja que la trobem a altres àrees turístiques denses com 
la Gold Coast australian. Pigram, 1977:527. Prideaux, 2000. 
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comencen a aparèixer xalets individuals i adossats. És molt rar que una destinació 

presenti una profunditat superior als 200/300 metres respecte a la línea de costa176. 

L’oferta complementària apareix repartida entre els diferents hotels i mostra una 

tendència encara més marcada envers la primera línea de mar. El seu eix principal són 

els bars i restaurants, les botigues i els negocis vinculats a l’oci que inclouen zones 

esportives, discoteques i sales de festes. En algunes zones de gran dimensió apareixen 

atraccions singulars com els parcs aquàtics. 

A Mallorca i Eivissa les grans destinacions turístiques són molt semblants, quasi 

indistingibles. Solen incloure milers d’habitacions i apartaments i uns quants 

establiments de gran dimensió que s’acumulen en un espai reduït, amb una elevada 

densitat de construcció; dominen els hotels i aparthotels de tres estrelles i també hi ha 

una extensa presència dels de quatre. Cap d’aquestes destinacions és dominada per una 

única empresa, generalment els principals hotels pertanyen a diferents cadenes, i tampoc 

hi predomina cap segment de mercat específic177 (gràfic G15). 

Tot analitzant les pàgines web dels diferents hotels de les grans zones turístiques es 

veu que els hotelers fan sempre referència a la qualitat de l’oferta complementària que 

existeix a les proximitats del seu establiment, la possibilitat de contractar excursions i 

cursos esportius, etc. En el cas concret de la Platja de Palma, per exemple (gràfic G14), 

es valora especialment la possibilitat d’accedir amb transport públic a l’Aquarium i al 

parc d’atraccions Aqualand Arenal. Llegint la publicitat dels hotels situats en zones 

denses, comprovem que els hotelers consideren l’oferta complementària propera com a 

part integral de l’atractiu del seu propi negoci. No hi ha dubte, per tant, de la 

interiorització empresarial dels avantatges que suposa estar integrat dins un gran 

districte turístic. 

  

                                                           
176 Cirer, 2013b:17 
177 “All the large areas target tourists of all kinds and socioeconomic levels. The diversity in the 
accommodation and complementary services on offer generates a multitude of spaces for social 
interactions: the hotels, the beach, the bars and restaurants, the shopping centers, the daytime leisure 
attractions for families and the nightlife for the young – and not so young – travelling in groups. In all 
these places any European can find people of a similar social level and with similar interests with whom 
to interact without the restrictions imposed by their habitual place of residence.” Cirer, 2013b:21. 
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Gràfic G14. Distribució geogràfica dels hotels i l’oferta complementària a la 
concentració turística més gran de les Balears: Can Pastilla-Platja de Palma-
S’Arenal. 
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Gràfic G15. Principals zones turístiques de les Illes Balears. 
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Aquestes grans destinacions turístiques estan sempre obertes a l’exterior, amb 

accessos públics a les platges i sovint dotades de transport públic que les connecta amb 

la resta de l’illa. Només a algunes cales petites de Mallorca i Eivissa, com Cala Mandia 

o Cala Sant Vicent, es troben destinacions més tancades en haver-hi una única empresa 

que domina l’oferta hotelera i que ofereix estades en règim de “tot inclòs”. 

A Menorca i Formentera les destinacions tendeixen a ser menors i molt més 

disperses en tots els sentits. Menys compactes a nivell territorial, els establiments 

apareixen dispersos per una àmplia extensió de terreny i les categories varien molt més 

que no a les altres illes Balears, és possible trobar en una mateixa destinació un ventall 

de tipologies i categories notablement més variat que no a les grans destinacions de 

Mallorca i Eivissa, més homogènies. 

En qualsevol cas, totes les destinacions turístiques balears es troben relativament 

aïllades dels espais utilitzats per la població local. La segregació dels espais turístics és 

la norma, fins i tot quan els usos hotelers es donen dins un entorn urbà. El Terreno-

Passeig Marítim a Palma o Sant Antoni a Eivissa ens ho demostren: a totes dues ciutats, 

el front marítim es troba saturat d’edificacions turístiques entre les quals apareixen 

aïllats uns quants, pocs, exemples d’habitatges privats. I en aquests casos també 

comprovem que fins i tot a les zones urbanes el turisme es concentra a la costa. 

Si observem el gràfic G16 veurem fins a quin punt s’assemblen les unes a les altres 

les grans destinacions insulars. Recollides les dades de les 38 destinacions més grans 

existents a les Illes, la seva distribució és la següent: 8 pertanyen a la Badia de Palma, 

de Magalluf a s’Arenal, 16 a la resta de l’illa de Mallorca, 8 són eivissenques i 6 

menorquines. Totes inclouen més 1.300 habitacions o apartaments i, en conjunt, 

representen quasi un 80% de l’oferta hotelera total de les Illes Balears. 

Les diferents destinacions han estat ordenades per dimensió i aquesta classificació ja 

ens mostra la primera regularitat: es reparteixen de forma quasi aleatòria, no hi ha cap 

patró que lligui dimensió i situació geogràfica. El domini dels hotels i aparthotels de 3 i 

4 estrelles és aclaparador i a tots els llocs la propietat dels establiments d’allotjament 

turístic està repartida entre un mínim de 10 empreses, sense que n’aparegui mai una que 

sigui dominant. 
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Totes les destinacions s’assemblen les unes a les altres dibuixant una estructura molt 

semblant a la de les nines russes, indistingibles entre elles independentment de la seva 

dimensió total. Matemàticament parlant, aquesta estructura es denomina un fractal: 

qualsevol divisió geogràfica que adoptem, partint del conjunt de les tres grans illes fins 

arribar a cada destinació individual, presenta les mateixes característiques que l’oferta 

global illenca i que la subdivisió d’ordre superior. 

 

 

9.3 LA PLATJA EIX CENTRAL DE LA GEOGRAFIA TURÍSTICA DE LES 

ILLES BALEARS  

 

 En el gràfic G16 observem que les destinacions turístiques eivissenques apareixen 

intercalades entre les mallorquines sense aparents distincions més enllà de la dimensió. 

Platja d’en Bossa, Cala de Bou, Sant Antoni, Es Canar, Viver-Figueretes, Port des 

Torrent, Portinatx i Santa Eulària, apareixen en els llocs 10, 18, 21, 26, 30, 36 i 37. 

Només Sant Antoni es separa del context general balear per presentar una major 

proporció d’establiments hotelers de baixa categoria. A la ciutat de Sant Antoni l’oferta 

és dominada pels hostals, els apartaments d’1 clau i els hotels de 1 i 2 estrelles, un fet 

directament vinculat al turisme jove anglès que rep aquesta ciutat. A la resta de zones 

turístiques eivissenques l’oferta és totalment homologable a la mallorquina i 

menorquina. 

 En el mapa que apareix en el gràfic G17 s’han situat la totalitat de zones turístiques 

eivissenques, distingint els diferents tipus de destinacions. La diferenciació s’ha fet a 

través d’un model estadístic que té en consideració paràmetres com la tipologia i 

categoria de l’oferta hotelera, la presència de grans empreses i la concentració 

geogràfica de la zona. El resultat ha estat una distribució que inclou aquest tipus de 

destinacions: principals, perifèriques, urbanes i Formentera-disperses.  

 En aquest mapa també s’han representat les principals urbanitzacions turístiques com 

Can Furnet, Roca Llisa o Porroig, indrets on no hi ha cap tipus d’oferta hotelera i que 

tenen una tipologia urbanística dominada pels xalets aïllats dotats amb jardí i piscina. 

Podem comprovar que totes aquestes urbanitzacions es troben a la vora de la costa, 
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encara que mai pròximes a una platja. Aquest fet demostra que les platges eivissenques 

són un factor de producció massa valuós per permetre la seva apropiació individual, 

totes elles, sense excepció, han acabat rodejades de grans establiments d’allotjament 

turístic que ofereixen un major aprofitament econòmic d’un recurs excepcionalment 

escàs. 

 El mapa que apareix en el gràfic G17 fa ben evident que no hi ha cap recurs turístic 

allunyat de la costa, el litoral en general i la platja de forma particular constitueixen el 

factor central de l’oferta turística d’Eivissa i Formentera, (y de les Illes Balears en 

general). Aquest mapa, però, no recull un fet nou com és l’aparició en els darrers anys 

de la primera tipologia de turisme que no depèn directament de la platja: els hotels 

rurals i agroturismes. En el moment actual n’hi ha un trentena a Eivissa, però encara que 

es tracti d’una oferta qualitativament apreciable, la seva incidència quantitativa és, de 

moment, marginal, ja que en conjunt ofereixen poc més de mig miler de places. Per tant, 

podem concloure sense cap mena de dubte que qualsevol cosa que afecti negativament a 

les platges constitueix un element de risc crític per a l’economia turística insular. 
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Gràfic G16. Distribució de les places hoteleres a les majors destinacions balears en 
funció de la seva tipologia, categoria i empresa propietària, aquest darrer dividit 
en 4 esglaons. 

 

 
FONT: Pàgines web de les empreses hoteleres. Dades referides a la temporada 2010. 
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Gràfic G17. Principals zones turístiques de les Illes d’Eivissa i Formentera. 
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9.4 ESPAI FÍSIC, DISTRICTE INDUSTRIAL I SATISFACCIÓ DEL TURISTA 

 

A les pàgines anteriors hem indicat que el principal element que explica l’èxit turístic 

de les Illes Balears és l’elevat nivell de satisfacció que expressen els turistes. Sens dubte 

s’en van convençuts d’haver obtingut un producte de bona qualitat pel preu que han 

pagat, com ho demostra l’elevada taxa de repetició. La majoria dels que visiten les Illes 

marxen satisfets de l’experiència i molts indiquen a les enquestes que han tingut la 

sensació d’haver estat molt ben tractats en una destinació que ofereix un entorn físic 

correcte i ben cuidat i dotat de les infrastructures necessàries per garantir la seva 

mobilitat. La idea general la resumeix C. Ryan178 quan indica que els turistes 

s’emporten una imatge de la destinació que sobresurt per la seva “qualitat”, una idea 

que també trobem present en el treball de M. Cladera179. 

Un altre apartat que ressalten tant els dos autors anteriors com altres estudis180, és 

que aquesta elevada satisfacció es reparteix de forma bastant general entre la totalitat de 

destinacions balears. El resultat concorda clarament amb la homogeneïtat geogràfica 

abans indicada: la immensa majoria del turisme balear es concentra en una quarantena 

de grans destinacions molt semblants entre si i que reben clients igualment similars. 

Existeix un model turístic balear general directament aplicable a Mallorca i Eivissa i, 

amb alguna modificació poc substancial, a Menorca. Només a Formentera, a les 

destinacions urbanes i a les petites destinacions aïllades, el model presenta diferències 

apreciables. En qualsevol cas, el monocultiu turístic és total i absolut a totes quatre illes. 

Les característiques físiques de la destinació són ben valorades pels turistes, però 

aquestes només impliquen una part dels components explicatius de la seva satisfacció. 

La segona part és que aquest espai es converteix en un entorn especialment adequat per 

a la sociabilitat. Tal i com assenyala Jacobsen, “la costa mallorquina apareix convertida 

en un immens pati d’esplai”181, els hotels, les platges, les places i terrasses de la 

                                                           
178 Ryan, 1995, 214. 
179 Cladera, 2009, 81. 
180 Alegre, Cladera & Sard, 2012. 
181 “Coastal Mallorca further seems to be a kind of playground for various forms of leisure activities and 
an area for comfortable and also collective and fairly democratic holiday-making. The forms of holiday-
making revealed here include not only unpolished taste and the carnivalesque; some of these holidays also 
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destinació es converteixen en espais on desenvolupar activitats familiars i socials sense 

la pressió derivada de les necessitats i obligacions de la vida diària182. 

Aquesta sensació de qualitat que aprecien els turistes que visiten les Illes Balears està 

estretament vinculada a les característiques concretes de les empreses que ofereixen 

allotjament turístic i els serveis complementaris. En els paràgrafs anteriors hem 

constatat que l’oferta balear ha adoptat una estructura de districte industrial i que les 

diferents destinacions principals reprodueixen aquesta estructura que inclou a cada 

indret un conjunt d’empreses focals, propietàries dels grans hotels situats a primera 

línea de mar, (gràfic G18), envoltats d’una densa multitud de petits negocis que 

ofereixen allotjament als segments de clients minoritaris i una variadíssima oferta 

complementària comercial, de restauració i d’oci. 

El turista que visita les Illes Balears vol gaudir d’un allotjament de bona qualitat 

situat en un entorn relativament dens i, sobretot, variat, divers, (gràfic G19). Només en 

algunes zones de Formentera i en aquelles petites destinacions on domina el “tot 

inclòs”, el turista surt poc de l’hotel. A la resta de destinacions, el visitant típic vol 

poder passejar i menjar al costat del mar, acudir a espectacles, visitar tendes i centres 

comercials, gaudir d’activitats de lleure i esportives noves ... i vol fer-ho al costat de 

l’hotel on s’allotja. La dimensió i el caràcter compacte de les destinacions turístiques 

balears assegura que el turista, sigui quin sigui el seu poder adquisitiu i les seves 

necessitats socials, trobarà una oferta complementària que satisfarà les seves 

expectatives. 

Resulta impossible entendre la satisfacció dels turistes sense aquesta dispersa massa 

gelatinosa de botigues, restaurants, bars, discoteques, etc. que aporten varietat a l’oferta 

global de cada destinació de les Illes i una infinita capacitat de reinventar-se cada 

temporada per oferir al client exactament el que vol. Sense aquestes petites empreses la 

sensació de qualitat decauria immediatament i, probablement, es perdria la capacitat 

innovadora que, fins ara, ha distingit a l’arxipèlag balear i que li ha permès mantenir-se 

en primera fila de la industria turística europea. 
                                                                                                                                                                          
represent cultivated ingredients.” Jacobsen, 2002:75. Aquest autor es referix únicament a Mallorca i 
centra el seu estudi en els turistes escandinaus, però creiem que les seves conclussions resulten ser 
perfectament aplicables a la resta de illes i de turistes. 
182 “The dominant forms of sociality in the coastal hotel consist of fleeting and mundane experiences 
mostly dedicated to the pursuit of fun. The kind of sociality coastal hotels afford are in most cases 
insubstantial and do not rely on a communal project or ideology but on warm companionship and the 
physicality of being together and having fun.” Obrador, 2009:97. 
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Gràfic G18. Valoració econòmica d’estar situat en primer línea de platja per als 
establiments d’allotjament turístic. Els que hi són, tenen una major dimensió, una 
categoria mitjana superior i ofereixen règims d’allotjament més complerts. 

 
 
Gràfic G19. Situació dels establiments a les zones de Platja d’en Bossa i Es Canar. En 

aquests mapes han esta representats els establiments situats en aquestes dues 
zones indicant la seva tipologia i característiques. En elles apareixen hostals (HS) 
de 1 i 2 estrelles, apartaments (A) de 1 i 2 claus, hotels (H) de 2, 3 i 4 estrelles i 
aparthotels (HA) de 2 i 4 estrelles. Són dos bons exemples de la gran diversitat 
d’establimens de diferents tipologia i categoria que poden trobar-se totalment 
mesclats a les principals zones turístiques eivissenques. 

 
 



 
Petroli: Perill mortal. Unes illes enquitranades – Joan Carles Cirer 

 
 

 78   
 

 

 

 

10. UNES ILLES ENQUITRANADES 

 

 

10.1 UN ENFOCAMENT ECOLÒGIC, PERÒ NO ECOLOGISTA 

 

Avui en dia no hi ha exemples d’indrets on convisquin l’explotació petroliera i el 

turisme, però pot constatar-se que en els pocs casos en què s’han aproximat totes dues 

activitats l’una ha desplaçat a l’altra. És el que va pasar a les Illes Shetland, per 

exemple, on el desenvolupament de l’extracció de petroli acabà en poc temps amb una 

incipient indústria turística183, o a Califòrnia en els anys trenta, quan l’explotació 

indiscriminada del jaciment que hi havia a sota, destruí literalment la ciutat vacacional 

de Venice-Del Rey184. A Florida es donà el cas contrari; poc abans de la Segona Guerra 

Mundial les autoritats locals feien tot el posible per atreure empreses interessades en la 

recerca de petroli al seu territori, però en els anys vuitanta els polítics de Florida 

batallaren amb decisió en el Congrès dels EUA per prohibir les explotacions petrolieres 

a les seves costes185. 

En els pocs casos en què es fa una valoració comparativa de dos models de 

desenvolupament basats en el turisme i en l’explotació petroliera s’assenyala la 

dificultat de compatibilitzar totes dues activitats i s’assumeix de forma tàcita la seva 

incompatibilitat, sobretot com a resultat del perill dels abocaments186. 

                                                           
183 “The effects of the oil-related developments were felt most strongly in the business and pleasure 
aspects of tourism. In brief, the business aspect experienced a boom and came to dominate tourism in 
Shetland until the early 1980s. while the traditional pleasure tourism was virtually ignored by most parties 
in Shetland during this period”. Butler & Fennell, 1994:351. 
184 “Venice Beach–Del Rey oil field in 1930, six months into an oil boom that displaced homes, polluted 
beaches, and transformed residential Venice into a petroleum production zone. This drilling frenzy, soon 
labeled the ‘destruction of Venice’”. Elkind, 2012:82. 
185 “[In 1988] Congressman Dante Fascell said, ‘We don’t want to take a chance with tourism or fishing 
by permitting oil exploration as close as 100 miles northwest of the Florida Keys in the Gulf of Mexico.’ 
The oil company actions drew opposition from Congress as well as from environmentalists. [...] 
Responding to the pressures of the environmental movement, Congress in 1983 banned oil exploration in 
Federal waters off the Coast of Florida [...]. In 2006, Congress again banned oil drilling in Federal waters 
within 125 miles of Florida’s shoreline. On June 27, 1990 George H. W. Bush declared an executive ban 
on oil drilling on the Outer Continental Shelf for ten years.” Griffin, 2011:3. 
186 Cisneros et al. 2013. 



 
Petroli: Perill mortal. Unes illes enquitranades – Joan Carles Cirer 

 
 

 79   
 

No és possible valorar aquest perill de forma rigorosa, hi intervenen massa factors no 

quantificables, intangibles, com la imatge o la reputació d’una destinació turística que 

fan que no n’hi hagi prou amb la visió actuarial, típica de les valoració dels sinistres que 

es fa en el món de les assegurances. Quan es mesura l’impacte econòmic d’un desastre a 

una regió, sol utilitzar-se una visió microeconòmica, comptable: es valoren els danys 

provocats a cada empresa i a cada família per separat i es sumen tots aquests danys 

individuals per quantificar el perjudici total que ha sofert aquella regió187. Creiem que 

aquest és un plantejament parcial que deixa de banda molts dels potencials efectes 

negatius del desastre sobre del teixit econòmic afectat188. 

Els naturalistes ja fa temps que comprengueren que no podien avaluar els efectes 

d’un desastre a sobre d’un entorn natural comptabilitzant les pèrdues individuals 

sofertes per cada espècie. Cada espècie vegetal o animal forma part d’un complex 

entramat de relacions que inclouen la predació, la simbiosis o el parasitisme que 

converteixen en absurd qualsevol intent de comprendre la seva evolució en solitari. De 

la mateixa manera tampoc es pot utilitzar una visió geogràfica delimitada, caracteritzada 

per la presència de fronteres ben dibuixades que amaguen el fet que tota regió realitza 

intercanvis amb els seus voltants189. Un tercer error analític és la visió estàtica de totes 

aquestes relacions, que en el fons són, essencialment dinàmiques. De cap manera es pot 

deixar de banda que els fluxos d’energia i matèria son els elements centrals, definitoris, 

un fet que també resta ben amagat si ens limitem al recompte d’individus. 

Aquestes relacions subtils, complexes i dinàmiques, són la base de la ràpida 

recuperació d’alguns entorns naturals sacsejats per desastres importants (com una 

sequera o una inundació) i l’explicació de què situacions d’estrès relativament dèbils 

acabin tenint efectes catastròfics a l’impactar  en algun dels elements crítics de les 

cadenes que interrelacionen els diferents nínxols que conformen un entorn natural 

complex. 

L’avaluació d’un impacte sobtat en un entorn natural complex ha d’analitzar-se de 

forma global i dinámica, tot considerant aquestes intrincades relacions internes i 

                                                           
187 Un bón exemple d’aquesta forma de valorar els danys provocats pels abocament de petroli pot trobar-
se a Etkin, 2004 i 2005. 
188 Boyd, 2010:23 
189 És clar que en parlar del turisme a les Illes Balears de cap manera podem utilitzar els paradigmes de 
l’ecologia insular, basats en l’aïllament geogràfic. Gorman, 1991. 
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externes que delimiten el que es denomina com a equilibri ecològic. De la mateixa 

manera cal adoptar aquest enfocament quan volem preveure totes les maneres possibles 

en què una situació d’estrès pot afectar a un entorn econòmic tan complex com el de les 

Illes Balears. 

Tal i com assenyala molt encertadament R. Margalef190, quan una ciència adopta una 

visió globalitzadora i integrada es situa, automàticament, en una posició de debilitat; a 

partir d’aquest moment “no pot prescindir de les descripcions complexes i dels catàlegs 

de dades i tampoc pot aspirar a condensar aquestes enumeracions en unes quantes 

fórmules raonables i precises.” 

Tot seguint l’anterior enfocament, a les pàgines anteriors hem tractat de descriure 

dues realitats ben diferents i definitivament complexes: els abocaments de petroli i 

l’economia turística que domina a les Illes Balears. En el primer cas hem utilitzat eines i 

dades procedents de ciències “dures” com la química, la meteorologia física, la 

geologia, la microbiologia ... però hem comprovat que això no és suficient per delimitar 

un consens generalitzat sobre les qüestions bàsiques; resten moltes preguntes sense 

resposta o amb respostes subjectes a discussió. La descripció de l’economia turística 

balear, en canvi, ha estat feta dins l’entorn de les ciències socials, bàsicament 

l’economia, però també la geografia, la sociologia i la història, branques del 

coneixement que ens ofereixen paradigmes menys “sòlids”, més discutibles per 

naturalesa. 

Ara ha arribat el moment de posar totes dues descripcions en contacte, un objectiu 

que ens obliga, necessàriament a valorar, a preveure, a fer prediccions ... en definitiva, a 

especular. Plantejarem cadenes de successos plausibles que no resultin contradictòries 

amb les descripcions anteriors, però que sempre tindran un punt de debilitat en la seva 

gènesi i un ampli marge de discrecionalitat en la determinació de la seva evolució. Les 

coses, en un futur, poden passar d’una manera semblant a alguna de les alternatives aquí 

dissenyades, o no, però, per això mateix, aquestes alternatives pretenen ésser elements 

útils per al debat, la confrontació d’idees, la definició de polítiques ... 

                                                           
190 “La ecología no puede prescindir de lo que se llama un punto de vista holístico, es decir, de la 
consideración de conjuntos más o menos amplios, que en el caso de la ecología son precisamente los 
ecosistemas. Todo esto coloca a la ecología en una posición especial, que hasta cierto punto se puede 
considerar de debilidad, si se compara con las ciencias que son capaces de proporcionar una descripción 
eficaz de la naturaleza de manera mucho más abreviada o comprimida. […] La ecología no puede 
prescindir de prolijas descripciones y catálogos de datos.” Margalef, 1986:20. 
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10.2 UN DESASTRE SENSE VESSAR NI GOTA 

 

Quan es viu de la imatge, de “vendre somnis”, no cal que hi hagi cap destrossa 

físicament tangible per sofrir un depressió econòmica, n’hi ha prou amb ben poca cosa 

per fer malbé aquesta imatge. Hi ha diversos elements que ens fan pensar que la simple 

explotació del petroli generarà notícies i informacions que perjudicaran a una indústria 

tan sensible a les opinions com és la turística. 

1) La simple visió de les plataformes a l’horitzó, amb les seves moles imponents 

i els seus cremadors de gas fent fum, no són una imatge que ens sembli 

afavoridora per a una destinació turística. A molts indrets no seran directament 

visibles, però tothom a Europa sabrà que hi són. 

2) No es pot evitar que s’associï la imatge de les Illes amb l’explotació petroliera 

propera. Això farà que qualsevol abocament que es produeixi en el món, 

encara que sigui ben lluny del Mediterrani, quan aparegui a les notícies 

europees faci una mica malbé el nom de les Illes Balears. 

3) Aquesta mateixa associació pot perjudicar les vendes de productes illencs, 

sobretot els que procedeixin del mar. 

4) La navegació esportiva és un dels elements més preuats del turisme balear. 

Actualment les aigües que rodegen les Illes estan netes de tot tipus d’obstacle, 

però en un futur la navegació entre les illes o entre les Illes i el continent pot 

convertir-se en un slalom entre plataformes, oleoductes, vaixells de maniobra 

restringida, barcasses remolcades, etc. 

5) En un estat on els desequilibris territorials provoquen conflictes aparentment 

irresolubles, l’explotació de jaciments a la conca mediterrània no pot fer res 

més que multiplicar-los, incrementant el volum de notícies negatives 

procedents d’aquesta àrea geogràfica. La conflictivitat política mai no és una 

bona propaganda per a una destinació turística. 

 

Els elements anteriors, afegits a la percepció de perill provocada pels potencials 

abocaments, derivaran en suspicàcies que, en termes estrictament empresarials, es 

traduiran en una sensació d’increment del risc. El resultat, probablement, serà una 
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disminució de les inversions quan entre els empresaris es difongui la idea de que el risc 

associat amb l’explotació del turisme a les Illes puja. Les més desconfiades seran les 

grans cadenes, sigui on sigui la seva seu, ja que són aquestes empreses las que actuen de 

forma més racional a l’hora de dissenyar els seus projectes de futur. 

La reducció de la inversió en els grans establiments hotelers genera efectes negatius 

per dues vies, una directa i una altra indirecta. La primera afecta a tots els empresaris 

dedicats a la construcció i equipament d’establiments turístics que veuran reduir-se la 

seva demanda, un fet que deprimirà l’economia insular. L’efecte indirecte actua a llarg 

termini i és molt més preocupant, ja que els establiments que no es renoven de forma 

sistemàtica perden atractiu. El pitjor que podria passar és que en pocs anys la clientela 

comencés a detectar una pèrdua general de la qualitat dels immobilitzats turístics illencs 

que aniria difonent-se per tota la cadena fins arribar als petits empresaris que dominen 

l’oferta complementària. Una vegada iniciat el procés de deteriorament de la qualitat, 

aquest es pot autoalimentar: reducció de la inversión, que provoca una baixada dels 

ingressos, que a la seva vegada torna a desincentivar la inversión, alimentant un bucle 

recessiu incontrolable. 

Els economistes parlem del “multiplicador de la inversió” per explicar la extrema 

importància d’aquesta magnitud en qualsevol economia: un euro d’inversió nova sol 

tenir efectes molt més que proporcionals sobre la renda total d’una economia, ja que la 

despesa en inversió indueix una cadena que inclou increments de consum que a la seva 

vegada incentiven noves inversions i així successivament. Qualsevol caiguda de la 

inversió causada per factors externs, com la caiguda en les expectatives dels empresaris, 

també tindrà un efecte amplificat, però en negatiu, sobre la renda. 

Les experiències anteriors (Shetland, Alaska, Golf de Mèxic) demostren que els 

turistes no són agents econòmics que es preocupin gaire per l’exactitud geográfica. Si 

senten parlar d’un abocament pròxim a una destinació turística, actuen cancel·lant 

massivament les seves reserves, fins i tot en el cas en què aquesta destinació tingui una 

escassa probabilitat de veure’s afectada per l’abocament. Si aquesta probabilitat és no 

nul·la, encara que sigui molt baixa, per a molts el més sensat serà anar a un altre lloc 

semblant. Per aquesta via, qualsevol abocament al Mediterrani, fins i tot el més allunyat, 

pot provocar una brutal desviació de la demanda. 
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Recordem que en aquest cas de desviació de la demanda les possibilitats de recuperar 

judicialment les pèrdues sofertes són escasses. Resultarà realment difícil demostrar 

l’existència del dany que ha d’indemnitzar-se i avaluar el seu volum. Fins i tot pot 

resultar quasi impossible saber a quina instància jurisdiccional ha de dirigir-se si 

l’abocament és provocat per un agent no identificat191, o que estigui fora de les aigües 

jurisdiccionals de l’Estat espanyol. 

 

 

10.3 LA RUTINA DELS PETITS ABOCAMENTS 

 

Un cop iniciada l’explotació del petroli resultaran pràcticament inevitables els petits 

abocaments, pèrdues que aniran d’uns centenars de litres fins a unes dotzenes de tones. 

En aquest cas a Eivissa sabem molt bé el que això significa: tancament d’algunes 

platges durant uns dies, pudor de petroli a les zones afectades, vaixells de neteja 

treballant davant dels hotels, etc. Seran esdeveiments estrictament aleatoris en el lloc i 

el temps, de manera que molts indrets no es veuran mai afectats per aquest tipus 

d’accidents però d’altres acabaran essent perjudicats diferents vegades. La sort i la 

morfologia de la costa determinaran qui s’emporta el primer premi en aquesta loteria 

malèfica. 

Recordem que el cas del Don Pedro demostra que cal molt poc petroli per causar 

danys importants en el sector turístic. En aquests casos la pèrdua soferta per la imatge 

illenca ja no serà “virtual” sinó perfectament tangible: cada vegada que això passi hi 

haurà uns milers de turistes que veuran les seves vacances destrossades i que es 

queixaran d’aquest fet a les xarxes socials, en les seves converses amb les amistats, etc. 

En alguns casos potser serà possible compensar econòmicament als afectats, però mai 

no pot tornar-se el temps de vacances perdut ni la sensació d’haver estat enganyat, 

potser traït per les imatges del marketing promocional que mostraven pltages d’arena 

blanca banyades per l’aigua transparent enmig d’un paisatge lluminós. Tot el sector 

                                                           
191 Resultarà inevitable que una part important, fins i tot majoritària, dels vaixells que serveixen a les 
plataformes i que transporten el petroli siguin de bandera de conveniència, una circumstància que 
multiplicarà el volum de danys causats i les dificultats per exigir el rescabalament dels perjudicis soferts. 
Alló & Loureiro, 2013:171. Recordem que tant el Prestige com el Haven i la mateixa Deepwater Horizon 
tenien banderes de conveniència. 
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turístic balear serà sotmès a una situació d’estrès sistemàtic i continuat, no hi haurà 

grans titulars a la premsa internacional, però sí petites notes interiors, cartes de turistes 

enfadats, comentaris insidiosos a les xarxes socials, etc. 

Quan la taca afecti a zones amb ports esportius, tots els vaixells veuran com la seva 

línia de flotació es transforma en una escorça negra que exigeix treure el vaixell a terra 

per rascar-la i substituir la patent irremediablement espatllada. 

Els pescadors de les zones afectades i les més properes hauran d’interrompre la seva 

feina i la totalitat del sector veurà com els consumidors desconfien del seu producte i 

prefereixen el peix foraster, ja que ningú no estarà segur de la procedència del que 

menja i davant el dubte, elegirà el de fora. Damnificats secundaris seran els restaurants 

especialitzats en oferir productes del mar illenc que també veuran greument afectada la 

seva reputació. 

Evidentment estem especulant, però creiem que no cal ser cap geni de les finances 

empresarials per preveure que bastaran uns pocs esdeveniments de “baixa intensitat” per 

convertir la sensació de risc en sensació de perill greu. Un perill cec, imprevisible, que 

enfonsarà les expectatives inversores. El més probable és que bastin pocs episodis per 

convèncer als directius de les grans empreses hoteleres que val més dirigir la seva 

capacitat inversora cap a indrets menys arriscats i lliures d’un perill que no poden 

quantificar. 

 

 

10.4  PETROLI PER TOT ARREU 

 

En el cas en què un gran petrolier sofreixi un accident, una càrrega d’unes dotzenes 

de milers de metres cúbics té sobrada capacitat d’emmetzinar la totalitat de les costes 

illenques. Pot comfiar-se en la sort, i esperar que es combinin una gestió professional 

del desastre192 amb unes condicions meteorològiques favorables que limitin les pèrdues, 

però també es pot preveure que passi el pitjor: que l’abocament sigui gran, de 50.000 m3 

o més, que passi a principis d’estiu i que un règim de vents variables reparteixi 

                                                           
192 La veritat és que l’experiència del Prestige no ens permet ser gaire optimistes en aquest aspecte. 
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equitativament el petroli per la totalitat de les costes insulars en anar girant a la vegada 

que s’estén la taca. 

Si això passés, la temporada turística es perdria totalment, ja que seria completament 

impossible netejar les costes en poques setmanes. La notícia ocuparia la primera pàgina 

de tots els diaris i telediaris europeus i les cancel·lacions de les reserves serien 

massives; costa imaginar que quedés cap turista amb ganes de venir a les Illes a passar 

les seves vacances. Fins i tot aquells visitants més fidels, els que tenen casa en propietat, 

s’ho pensarien davant la perspectiva d’unes vacances sense platja. 

Tampoc podem imaginar que les tasques de neteja provoquessin un allau de reserves 

inesperades com va passar al Golf de Mèxic ja que la major part dels vaixells que 

participarien en aquestes operacions tindrien la seva base a la Península per evidents 

causes logístiques, de manera que fins i tot els diners dedicats a recollir el petroli 

tindrien un escàs efecte sanejador sobre l’economia insular. 

En capítols anteriors hem quantificat el valor econòmic que aporta una temporada 

turística a les Illes Balears, posats a ser pessimistes, podem preveure que un abocament 

de gran magnitud pot arribar a reduir la renda d’origen turístic en un mínim de 2/3 parts 

del total. Tindríem dues catàstrofes, una ecològica i una altra econòmica. 

Costa reconèixer-ho però a les línies anteriors no hem estat tan pessimistes com 

sembla, de fet, les coses poden ser encara pitjors, l’exemple de la Deepwater Horizon 

pot ser fins i tot optimista. Si s’explota petroli a les aigües del mar Balear els pous es 

perforaran a grans profunditats193, generalment superiors als 1.000 metres, de manera 

que un gran accident en una de les plataformes de perforació o explotació provocarà un 

abocament profund. No està gens clar que a les aigües mediterrànies existeixen 

microorganismes capaços de degradar grans quantitats de petroli com els que viuen al 

Golf de Mèxic. Per altra banda, el Mediterrani és un mar molt més tancat que no els que 

han sofert grans abocaments anteriors, fet que indueix a més d’un especialista a 

especular amb la possibilitat que els efectes tòxics d’un abocament realment gran siguin 

                                                           
193 Les profunditats entre Dènia i Eivissa oscil·len alrededor dels 600/700 metres i entre Eivissa i 
Mallorca ja arriben als 900, però el Mar Balear situat entre les Illes i les costes de València i Catalunya 
presenta profunditats mitjanes superiors als 1.200 metres, arribant fins als 1.900 al nord de Mallorca. Al 
sur de les Illes els fons són de 400/800 m fins a l’Escarpament Emile Baudot, a partir del qual el fons 
baixa ràpidament per sota dels 2.000 m. de profunditat. 
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molt més persistents aquí del que ho han estat en altres indrets194. Si això passa, els 

efectes directes de l’abocament persistiran durant dues o potser més temporades 

turístiques, multiplicant el dany sobre la indústria turística. 

El dany que serà irreparable i irreversible serà el que sofrirà la imatge de les Illes, 

que restaran associades durant anys a les imatges del petroli negant les costes illenques 

que tots els europeus hauran vist en els seus televisors. No és que les Illes Balears 

venguin una natura prístina com la d’Alaska, però sí un medi prou cuidat i sanejat, i, 

fins i tot, d’importància internacionalment reconeguda com és el cas de Menorca. 

Un segon element que ens diferencia del Golf de Mèxic és que l’Estat espanyol no és 

l’Estat federal americà, una cosa òbvia, però que pot tenir conseqüències importants. En 

primer lloc costa imaginar que fos possible mobilitzar un volum de mitjans de neteja 

com els que arribaren a treballar als EUA195 l’any 2010, en segon lloc és dubtós que 

l’Estat espanyol estigui en condicions d’exercir una pressió tan forta com el seu 

homòleg americà sobre les empreses causants de l’abocament de petroli196. El precedent 

del Prestige genera unes ombres molt fosques sobre la gestió de l’abocament, 

l’organització de les tasques de neteja i la celeritat en el cobrament de les 

indemnitzacions per part dels damnificats. 

 

 

10.5 LA SEQÜÈNCIA DEL DIABLE 

 

A la Viquipèdia hi ha una extensió del principi de Murphy que diu “si una sèrie de 

successos poden anar malament, llavors tot sortirà malament seguint la pitjor seqüència 

possible”. Abocant-nos definitivament al pitjor dels pessimismes podem preveure una 

                                                           
194 Jordi et al. 2006; Margottini, 2011. 
195 Les tasques de neteja arribaren a ocupar més 47.000 persones i 7.000 embarcacions. Ramseur & Curry, 
2013:2 
196 En el moment de redactar aquestes línies British Petroleum afirma a la seva página web que porta 
gastats més de 14.000 milions de dòlars en indemnitzacions i tasques de neteja derivades de l’accident de 
la Deepwater Horizon. http://www.bp.com/en/global/corporate/gulf-of-mexico-restoration.html. No hi ha 
gaires empreses en el món en condicions d’afrontar uns pagaments com aquests sense declarar-se en 
situació de fallida. Si es permet que les exploracions i posterior explotació les realitzi una empresa de 
dimensions inferiors, llavors si aquesta provoca un gran accident será totalment incapaç d’afrontar les 
seves responsabilitats. 
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cronologia futura d’esdeveniments que pot canviar radicalment l’ecosistema social i 

econòmic actual de les Illes Balears: 

1) Una combinació de males perspectives empresarials vinculades o no a 

l’explotació petroliera indueix a les grans empreses a restringir les seves 

inversions de manera que el sector turístic de les Illes Balears va perdent 

progressivament la seva imatge de qualitat. 

2) Una successió d’accidents de baixa intensitat individual però repetits durant 

uns anys afecta a destinacions concretes que experimenten danys elevats. Això 

provoca l’emissió sistemàtica de males notícies vinculades a les Illes que són 

aprofitades per les destinacions competidores per mossegar quota de mercat a 

mida que la imatge de les Illes es va enfosquint. 

3) Els principals damnificats econòmics seran les petites empreses, una part de 

les quals desapareixeran sense ser substituïdes. L’oferta complementària 

perdrà diversitat i qualitat  a la vegada que la caiguda en les inversions de 

renovació fa perdre competitivitat a la planta hotelera, la maduresa del sector 

s’està transformant en decadència. Tot això disminuirà progressivament la 

satisfacció dels turistes, un fet que anirà transmetent-se per la via del boca-

orella. 

4) Un abocament de gran volum afecta a un sector turístic de baixa rendibilitat i 

qualitat decreixent. Pot esperar-se que la majoria de grans empreses 

sobreviuran ja que disposen de mitjans financers suficients i capacitat 

d’endeutament, també comptaran amb un suport legal competent i podran 

batallar per aconseguir indemnitzacions. La resta d’empreses creiem que 

tindrà una probabilitat de supervivència inversament proporcional a la seva 

dimensió197. La majoria de petites empreses no aconseguiran indemnitzacions 

de cap tipus, unes es trobaran en llocs no afectats directament pel petroli 

encara que la desviació de la demanda els hagi deixat sense turistes, altres no 

                                                           
197 En ecologia insular es proposa que les espècies amb densitat de població més baixa son les que 
sofreixen un major risc d’extingir-se. Gorman, 1991:84. Nosaltres proposem una relació semblant per a 
les empreses illenques, però en aquest cas no vinculada al nombre d’efectius amb què compta cada tipus 
d’empresa sinó amb la dimensió mitjana de les empreses afectades per l’impacte exterior. 
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podran demostrar els danys realment soferts198 i d’altres hauran desaparegut 

sense deixar rastre quan les indemnitzacions arribin. 

 

El resultat d’aquesta seqüència del diable serà la liquidació del districte industrial 

illenc, en desaparèixer, exhaust, bona part del teixit de petites i mitjanes empreses. No 

podem asegurar si el sector turístic será capaç de sobreviure, però, si ho fa, serà amb 

una estructura radicalment diferent, la societat illenca haurà canviat per sempre més. 

No hi ha dubte que un gran abocament causarà un enorme dany al medi ambient, 

però també negarà de petroli les vides de dotzenes de milers d’illencs que veuran 

destruït el seu entorn econòmic i social, probablement de forma irreversible.  

 

 

Potser amb els anys serà més fàcil que es recuperi el paisatge natural que no l’humà. 

 

  

                                                           
198 La demostració dels danys soferts a nivell judicial pot exigir la presentació de les comptabilitats de 
diversos anys per poder valorar les pèrdues. 
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