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Projecte estratègic del Govern de les Illes Balears, impulsat per l’Ajuntament d’Alcúdia 
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DOCUMENT DE SUPORT DELS MUNICIPIS DEL NORD DE MALLORCA A LA 
INICIATIVA ESTRATÈGICA DEL AJUNTAMENT D’ALCÚDIA PER A LA 
TRANSFORMACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU, DE REEQUILIBRI TERRITORIAL 
AMB UN NOU IMPULS SOCIO-ECONÒMIC I AMBIENTAL DE L’ILLA DE 
MALLORCA A TRAVÉS DE LA SINGULARITAT DE LA DESCARBONITZACIÓ DE 
LA MAR, VEHICULADA PEL PROJECTE ALCÚDIA TECH MAR – 
MEDITERRÀNIA ACTIVA.  

ACTE DE  SEMBRA DE LA PRIMERA ALZINA COM A SÍMBOL D’ARRELAMENT 
ESSENCIAL AL TERRITORI, PER LA REGENERACIÓ DE L’ECOSISTEMA I 
APOSTA DECIDIDA ENVERS A LES GENERACIONS FUTURES. JUNTS 
ENCAMINATS CAP A LA SOSTENIBILITAT.  

La situació pandèmica global de la Covid-19, malgrat les pèrdues irreversibles 
que ha comportat, ens ha permès obrir una finestra d’oportunitat facilitant el 
replantejament del nostre model productiu, de interrelació social i ambiental, per a 
qüestionar-nos cap a on anem com a societat, com a poble i com humanitat.   

 
Estem al davant d’un canvi de cicle, d’era, on cal encarar seriosament els reptes 

del S.XXI. Ens trobem front d’una crisi molt més devastadora que la que estem passant. 
Al davant, els desoladors efectes del canvi climàtic, on precisament els únics instruments 
de lluita a la nostra disposició són, la nostra decidida actitud per a provocar canvis de 
tendència i la preservació del nostre entorn com a ecosistema de captació de carboni 
(praderies de posidònia, reducció d’emissions, etc.). Encaminem idò les nostres energies 
i models productius a la nova cultura d’acció que l’efecte global requereix.  

 
La nostra generació en té  l’obligació i el deure envers a les que estan aflorant, i 

més per les que han d’esdevenir. Nosaltres, hem tingut l’oportunitat de conèixer com 
els nostres padrins hagueren de gestionar una economia fonamentada en el sector 
primari i el secundari, essent sostenibles per necessitat amb la màxima autosuficiència 
possible. Per això encara en guardem a la memòria el coneixement ancestral lligat al 
territori, que ens resultarà molt útil per traçar les línies d’acció cap a la sostenibilitat 
futura i que necessàriament cal llegar als qui han de continuar tenint cura d’aquestes 
illes per a gaudir-ne d’un esperançador futur.  

 
El boom del turisme de masses iniciat a finals dels anys 60 del segle passat, va 

comportar molts canvis en aquestes illes mediterrànies. Tot un ventall d’oportunitats 
amb un fort creixement econòmic però també de pressió poblacional, de consum de 
recursos, sobretot en l’aspecte d’afecció a l’entorn amb pèrdua de qualitat ambiental. 
A hores d’ara el turisme representa el nostre monocultiu productiu i això ens aboca a 
una debilitat econòmica massa depenent del context extern. 

 
La “balearització” va esdevenir un terme reconegut mundialment per a referir-

se al consum i edificació del territori. Fa referència a un model de desenvolupament 
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urbanístic basat en la construcció desmesurada, intensiva i desordenada, en primera 
línia de mar, per a l'ús turístic de masses. 

 
Ara ha arribat l’hora de canviar el sentit al terme en positiu. D’obrir-nos a la mar 

i d’internacionalitzar-nos en l´ús de bones pràctiques i desenvolupament de tècniques i 
tecnologies que abasti totes les nostres dinàmiques. De fer-ne una transició cap un nou 
model però de forma harmònica i simbiòtica que permeti evolucionar l’actual cap a la 
senda de la sostenibilitat. 

 
Mallorca i el nostre planeta no pot suportar més els efectes del consum 

descontrolat de recursos naturals, de territori, ni els efectes de les desigualtats socials i 
econòmiques. Els responsables polítics, i la societat en general, hem de tancar una etapa 
històrica i deixar enrere aquells models i estructures que ens han conduït a una crisi 
social, econòmica i política sense precedents. És l’hora d’actuar localment per obtenir-
ne un resultat global. Fer-ho amb els propis recursos i tenint ben en compta el nostre 
propi entorn ambiental. Parlar de la veritable economia circular, és empoderar el teixit 
productiu Km0 del municipi de comarca, d’illa, d’arxipèlag. Activar-lo i orientar-lo cap a 
la línia d’acció estratègica conjunta, tan a nivell municipal, autonòmic, estatal, europeu 
i d’acció internacional a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 que 
tan Nacions Unides ens fixa com la Unió Europea ens orienta amb els seus programes i 
finançament. És el nostre deure disposar els mitjans, talent i coneixement per assolir-
ho.  

 
És per això que avui, amb la primera sembra d’una alzina com a inici de 

materialització de projecte, els batles del Nord de Mallorca, signam un compromís 
d’acció conjunta per provocar i assolir veritables canvis de transformació efectiva. 
Decidim fer una primera passa endavant i ho ratificam amb el compromís de caps i 
servidors públics dels nostres municipis. Precisament per assolir l’interès general amb 
aquesta acció conjunta d’empoderament i reconeixement per a l’articulació de 
declaració estratègica d’aquest projecte tractor, Alcúdia Tech Mar, que cal que 
reconegui el Govern de les illes Balears cap a estàncies superiors. 

 
Alcúdia Tech Mar – Mediterrània Activa és la palanca de canvi, el continent i el 

contingut per a dissenyar el que volem i necessitem ser a les properes dècades. Neix per 
a provocar una efectiva diversificació i transformació del model productiu illenc orientat 
a afrontar els reptes i efectes del canvi climàtic a través d’una singularitat, la 
descarbonització de la mar. Obrim el municipi a la mar en tots els sentits alhora que 
l’internacionalitzem atraient el talent i el pol de presa de decisió de l’estratègia marítima 
internacional. Fem efectiva una transició ecològica amb una eficaç transformació digital 
de l’administració, realitzant un reequilibri territorial econòmic i social a l’illa, per a 
consolidar una nova cultura amb igualtat de gènere i oportunitat per a tots, 
especialment per els joves. 

 
L’element que va ser, a meitat de segle XX, l’energia per impulsar el monocultiu 

actual del turisme, mitjançant la carbonització, la Central Tèrmica Alcúdia I de GESA, ara 
passarà a ser el revulsiu de la nova Economia Blava del SXXI, essent la icona de la 
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descarbonització de la mar a la Mediterrània. Necessitem urgentment modificar els 
nostres models productius adaptant-los  als reptes del canvi climàtic, posant en valor, 
coneixent i cultivant el nostre millor instrument de lluita, la mar.  

 
La creació d’aquest pol, on es concentri tota la nostra energia social amb la 

innovació tecnològica i productiva, junt amb el coneixement i la formació continua 
reglada, la futura Universitat de la Mar, serà el millor camí que podrem traçar per assolir 
la senda de la transformació sostenible que permetrà un esperançador escenari per a 
les generacions futures. 

 
La iniciativa municipal va totalment alineada amb l’estratègia internacional per 

tal d’assolir molts dels els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, 
i els Eixos i palanques de canvi del PRTRe per optar als fons Next Generation. Tots i cada 
uns dels punts venen tractats al projecte Alcúdia Tech Mar. 

 
És la decidida aposta dels municipi d’Alcúdia, amb el suport dels veïns, per ser un 

veritable motor de la nova cultura sostenible al nord de Mallorca, realitzant una 
complementarietat necessària amb d’altres iniciatives de l’illa, reequilibrant el territori 
i fent efectiva la transformació des de la seva essència amb energia i recursos locals per 
obtenir-ne un resultat global.   

 
Alcúdia Tech Mar és molt més que un projecte Next Generation, és la declaració 

d'uns municipis que necessiten reinventar-se per a afrontar els reptes del segle XXI i que 
es neguen a romandre com actors passius davant dels esdeveniments i la revolució 
verda intel·ligent que està per arribar. 

 
Torre Major d’Alcanada, Alcúdia a 22 d’octubre de 2021.  
 

Batles i Batlesses. 
FELIB 
CES.   
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