
 
Les Illes Balears gaudeixen d'uns valors naturals únics . El nostre entorn atrau anualment a milions de 
visitants. És ben sabut que les activitats sobre les quals se sustenta la nostra economia i la majoria 
dels seus llocs de treball depenen dràsticament del bon ús i de la qualitat del seu territori , les seves 
costes i del seu mar. A més , som una comunitat forta , una comunitat que estima i se sent 
íntimament lligada a les seves illes . Estem demostrant que som gent disposada a lluitar unida per 
evitar qualsevol amenaça contra aquestes terres i la seva mar.  

Els valors naturals en què es basa el nostre mitjà de vida es veurien afectats molt negativament pels 
projectes d'exploració d'hidrocarburs . La indústria petroliera ha donat prova en moltes ocasions que 
un mínim risc assumible pot comportar una catàstrofe mediambiental que suposi l'ocàs d'una 
societat sencera.  

Des Balears DIU No, en línia amb les recomanacions europees i internacionals , s'entén que la forma 
de solucionar aquest problema no passa per augmentar la producció d'un recurs contaminant i escàs 
com el petroli sinó per invertir en un bé comú: l'eficiència i estalvi energètic i les energies renovables. 
Molts estudis demostren ja com aquestes fonts d'energia són més intensives en llocs de treball que 
la indústria de les energies convencionals .  

Com a entitat i/o persona física, dono el meu suport a Balears DIU no a defensar el dret 
constitucional de la ciutadania i de tots els sectors públics i privats a viure i desenvolupar les seves 
activitats econòmiques en un medi ambient sa que els garanteixi la sostenibilitat, amenaçada 
actualment pels projectes de recerca d'hidrocarburs a les aigües de les Illes Balears.  

Manifesto la meva adhesió a aquesta plataforma en la seva tasca de conscienciació social i 
reivindicació en contra de la recerca de petroli a les nostres costes i a favor d'un model energètic 
sostenible .  

Comparteixo amb la plataforma l'objectiu d'aturar els projectes d'investigació petrolífera , per 
preservar la riquesa ambiental que fa de les Illes Balears un lloc únic, així com evitar destruir el motor 
de la nostra economia , el benestar ciutadà i els drets de les generacions futures a disposar dels 
nostres mateixos recursos naturals . Per això dono el meu vistiplau perquè Balears DIU no mostri el 
meu suport públicament .  

Per tot això jo, MAITE SALORD RIPOLL en representació de l'associació, institució o organització PSM 
MÉS PER MENORCA signo aquesta carta adhesió a Balears DIU no per lluitar units contra aquesta 
barbàrie que amenaça el nostre ecosistema .  

   

 Signat Sr./Sra. Maite Salord Ripoll 


