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                         Medi    

Què és el fraking o fracturació 
hidràulica?

El  fraking és un terme d'origen anglosaxó que es 
refereix a la tècnica de fracturació hidràulica, per a 
l'extracció de gas. Consisteix en l'extracció de gas 
mitjançant  la  fracturació  sobretot  del  sòl per  així 
poder-ne extreure el gas atrapat a la roca.

Per què s'utilitza el fraking?

No és una tècnica nova ja que s'utilitza als Estats 
Units  des  de  fa  algunes  dècades.  A  l'actualitat, 
s'està utilitzant aquesta tècnica per l'esgotament de 
les fonts d'energia convencionals i per l'augment del 
consum energètic.

El  fraking té possibles  fluxos  d'emissions 
contaminants  de  l'atmosfera,  substàncies  nocives 
cap a l'aigua i el sòl, i materials radioactius naturals, 
la producció mundial de petroli d'esquist, les unitats 
originals s'han convertit a raó d'una tona d'esquist 
bituminós = 100 litres de petroli d'esquist.

Els  seus  avantatges  són  satisfer  les  necessitats 
d'energia a les llars, la indústria, etc. assegurant gas 
i petroli a través de les pissarres, durant més temps 
ja que les reserves de gas són cada vegada menors 
i els seus inconvenients són diversos i van des de la 
perforació d'aqüífers, contaminació de les aigües a 
possible riscos mediambientals, sísmic, etc. tot i que 
encara aquest últim no està totalment comprovat.

Plataforma contra el Fracking

La Plataforma Aturem el Fracking (PAF) defineix com 
el seu objectiu principal promoure la prohibició de la 
tècnica de la fractura hidràulica en tot el territori de 
Catalunya. A través de debats, simpòsiums i demés 
actes  de  comunicació  i  participació  divulgarà 
l’amenaça que sobre la salut, l’economia agrària, el 
medi  ambient  i  el  paisatge  representa  el  fracking 
que  es  projecta  emprar  per  part  de  les 
multinacionals  promotores  en  les  tasques  de 
perforació  del  subsòl  per  a  prospeccions  i 
extraccions de petroli i gas.

A banda de la seva oposició a la fractura hidràulica i 
a  les  prospeccions  d’hidrocarburs,  la  plataforma 
difondrà  un  discurs  constructiu  en  favor  de  la 
transició energètica cap a nous models d’eficiència i 
estalvi  energètic,  sostenibles  amb  el 
desenvolupament econòmic i social i harmònics amb 
la qualitat de vida i els nous reptes i les oportunitats 
dels territoris de la Catalunya central. Amb el lema 
“Millor vius que fòssils” les entitats  promotores 
publicaran  un  manifest  fundacional  i  obriran  una 
línia  de  treball  que  comptarà  amb  el  suport  de 
diverses  universitats  i  experts  en  la  matèria,  així 
com administracions locals i forces polítiques.

La  PAF  està  organitzada  en  diferents  grups  de 
treball:

Político-Legal:  Treballa  buscant  les  maneres 
administratives i legals per aconseguir els objectius 
de la PAF. És responsable de gestionar el contacte 
amb les administracions, els partits polítics, etc.

Comunicació: Gestiona tant la comunicació interna 
com externa. Per tant,  gestionarà el Bloc, Twitter, 
Facebook i Googlegroups, així com les conferències i 
relacions  amb els  mitjans  de  comunicació.  També 
difondrà la feina de la resta de comissions.

Material: Té per objectiu crear el material necessari 
per portar a terme les accions de la PAF.


