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COM POTS DONAR SUPORT A AQUESTA LLEI?
Signant als fulls de recollida de signatures, són fulls enumerats i segellats pel Parlament:

·  A les oficines del GOB, a més d’altres localitzacions que podràs anar consultant al blog de la campanya
·  Als actes públics que s’organitzin en motiu de la campanya o en aquells que hi tenguem presència 
·  També pots contactar amb els diferents fedetaris que arreu de les Illes, disposaran de fulls

Difonent la campanya entre les teves amistats i per les xarxes socials.



PROTEGIR EL SÒL RÚSTIC
El Govern ha desprotegit el sòl rústic i l’ha obert 
al negoci turístic, immobiliari i a l’especulació 
eliminant les restriccions d’usos i activitats .

La ILP pretén impossibilitar futures legalitzacions 
i altres possibilitats d’urbanisme a la carta i 
recuperar el sòl rústic per al sector primari.

MILLORAR LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS 
NATURALS
S’ha paralitzat la declaració de nous espais protegits 
i l’ampliació dels existents. Assistim també a la 
degradació de tota l’estructura de conservació 
d’espais protegits que s’havia construït al llarg dels 
darrers 25 anys.

Amb la nostra proposta de Llei, volem garantir la 
inedificabilitat dels espais de la Xarxa Europea 
Natura 2000. 

ATURAR ELS GRANS PROJECTES 
ESPECULATIUS
S’anuncien grans inversions i noves urbanitzacions 
(sa Ràpita, Canyamel, ses Fontanelles, velòdroms,  
camps de polo. El Govern afavoreix la consolidació 
de drets urbanístics i revaloració de terrenys a 
favor de promotors i entitats bancàries 

Volem que es garanteixi per llei la paralització 
definitiva de l’urbanisme injust i a la carta per 
afavorir interessos privats a costa del territori.

FRENAR ELS GRANS PROJECTES VIARIS
2n cinturó, autopista Llucmajor-Campos, ronda 
Nord d’Inca...i s’abandona el desenvolupament de 
les línies ferroviàries i el foment del transport públic.

Demanem una aposta per una mobilitat integrada 
i sostenible i la paralització d’aquestes inversions 
injustificades i desmesurades.

APOSTAR PER UNA NOVA RELACIÓ AMB 
LA MAR
El model d’explotació dels ports i l’impuls de 
grans ampliacions portuàries funciona al més pur 

estil megalòman. Es pretén seguir un model de 
privatització elitista i gestió neoliberal dels ports. 

Volem que els ports no siguin simples aparadors 
de luxe per a megaiots, que la mar sigui per 
gaudir-ne tots i que es conservi el patrimoni 
marítim de les illes. 

ASSEGURAR UNA BONA GESTIÓ DE 
L’AIGUA
S’ha impulsat un nou Pla Hidrològic que elimina 
controls i limitacions a l’ús intensiu de l’aigua sense 
tenir en compte els paràmetres de sostenibilitat. 

Amb la ILP proposam que el Pla Hidrològic 
compleixi els objectius de recuperació dels 
aqüífers deteriorats, i la garantia de la qualitat 
ecològica del recurs.

MODIFICAR LA GESTIÓ DE RESIDUS
La importació de residus per garantir els beneficis 
que TIRME obté de la incineració ha posat de 
manifest la perversió de les polítiques actuals de 
gestió de residus

Proposam que es prioritzi la reducció de residus, 
el reciclatge i la recuperació, abans que la 
incineració i que la importació de residus no 
tengui cabuda a les Illes Balears. 

FOMENTAR LES ENERGIES RENOVABLES I 
L’AUTOCONSUM
Han sorgit diversos projectes de prospeccions 
petrolíferes malgrat la fragilitat de l’ecosistema 
marí i l’oposició social, així com s’ha impulsat 
el desplegament massiu de línies d’alta tensió. 
Aquestes són respostes obsoletes a un model 
energètic depenent dels combustibles fòssils i que 
només afavoreixen els gegants empresarials del  
món de l’energia. 

Amb la ILP volem impulsar el foment de 
l’autoconsum i l’ús d’energies renovables i així 
iniciar la transició cap a un model energètic net i 
autònom. 

De la contraportada, llevarem l'apartat posa't en contacte amb nosaltres. La 
gent ja sap on contactar-nos i a la portada surt l'adreça del blog, per tant no 
cal donar més dades. Tota aquesta info surt al blog i si la gent no té internet, 
igualment sap on trobar els diferents GOB's.

Text: Algunes correccions:

Primer paràgraf, sembla que a la tercera línia, on posa "aquesta legislatura que 
augmenta els beneficis" és com si estés resaltat o en negreta i s'hauria de llevar.

A la 5ena línia on posa "i en benestar socials i que sotmèset l'interès general als 
inter...." és a dir, sotmet en comptes de sotmès.
Del segon paràgraf de la into: segona línia, eliminam "de la seva capatitat de 
càrrega".

PROTEGIR EL SÒL RÚSTIC.
En aquest apartat, la part propositiva, és a dir segón paràgraf que comença per 
"La ILP...." hauria d'anar destacat de qualque manera perquè és el que proposa 
la ILP.

Idem a l'apartat MILLORAR LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS 
En aquest apartat, la part propositiva, és a dir segón paràgraf que comença per 
"Amb la nostra proposta...." hauria d'anar destacat de qualque manera perquè 
és el que proposa la ILP.

Idem a l'apartat ATURAR ELS GRANS PROJECTES ESPECULATIUS
En aquest apartat, la part propositiva, és a dir segón paràgraf que comença per 
"Volem que es garanteixi...." hauria d'anar destacat de qualque manera perquè 
és el que proposa la ILP.

FRENAR ELS GRANS PROJECTES VIARIS
Aquest apartat quedava xepat entre les dues col·lumnes i es confonia amb el 
text de sota. Això imagin que ara eliminant l'apartat COM POTS IMPUL... 
(que ha passat a la portat) i el de "POSA'T EN CONTACTE.... " que eliminam, 
podrà quedar millor.

Igualment aquí, hem de separar el text en dos paràgrafs. El segón, el proposi-
tiu, comença a "Demanem una aposta per una mobilitat integrada...." i també 
ha d'anar destacat de qualque manera.

APOSTAR PER UNA NOVA RELACIÓ AMB LA MAR
Un petit canvi en el text del primer paràgraf. La darrera frase es canvia per: Es 
pretén seguir un model de privatització elitista i gestió neoliberal dels ports.
Com en els altres apartats, la part propositiva, és a dir segón paràgraf que co-
mença per "Volem que els ports...." hauria d'anar destacat de qualque manera 
perquè és el que proposa la ILP.

ASSEGURAR UNA BONA GESTIÓ DE L'AIGUA
Hem de separar el text en dos paràgrafs. El segón, el propositiu, comença a 
"Amb la ILP proposam que el Pla...." i també ha d'anar destacat de qualque 
manera.

MODIFICAR LA GESTIÓ DE RESIDUS
En aquest apartat, la part propositiva, és a dir segón paràgraf que comença 
per "Proposam que es prioritzi..." hauria d'anar destacat de qualque manera 
perquè és el que proposa la ILP

FOMENTAR LES ENERGIES RENOVABLES I L'AUTOCONSUM
En aquest apartat, la part propositiva, és a dir segón paràgraf que comença 
per "Amb la ILP..." hauria d'anar destacat de qualque manera perquè és el que 
proposa la ILP

LA PROPOSTA D’UNA LLEI PER A LA PROTECCIÓ 
DEL TERRITORI
El GOB presenta una proposta de llei alternativa com a resposta ciutadana a l’estratègia perversa impulsada en 
aquesta legislatura que augmenta els beneficis d’uns pocs i poderosos en detriment del territori, el medi ambient i 
el benestar social i que sotmet l’interès general als interessos econòmics i particulars.

Volem replantejar les bases del model que ha conduït les illes al límit donant una alternativa sostenible i 
ciutadana. La ILP pretén establir un marc de protecció ambiciosa i duradora que garanteixi la conservació del 
territori i la dignitat de les persones que hi viuen.


