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Aprovat definitivament el projecte de millora del nus d’accés a Alaior
El passat dilluns 19 de desembre el Consell Insular va aprovar
de forma definitiva el projecte de millora del nus d’accés a
Alaior. Tot i que el nus mantindrà la seua estructura inicial,
es reduirà el seu impacte: la rotonda passarà de 90 a 55
metres de diàmetre. La previsió de la institució insular és
aprovar la licitació per a l’execució de les obres dins el primer
trimestre de 2017, pressupostada en gairebé 1,9 milions
d’euros més IVA.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca aprova definitivament el projecte de Millora del nus d’accés...»
 Noticia a Menorca al dia: «Rafal Rubí y La Argentina, a la espera de la Comisión Balear de Medio Ambiente»

-

Pescadors menorquins denuncien l’activitat il·legal a la Reserva Marina
Les confraries de pescadors de Fornells i Ciutadella,
acreditades per a pescar a la Reserva Marina del Nord de
Menorca, han denunciat l’espoli d’embarcacions mallorquines
no autoritzades a l’esmentada reserva. En paraules de Joan
Pons, president de la confraria de Fornells, es tracta d’una
invasió. Recordem que membres del sector pesquer com Jaime
Gomila, patró major de Ciutadella, s’uniren el passat dia 7 a
l’acció organitzada pel GOB Menorca i Menorquins pel
Territori.

 Noticia a Menorca.info: «Los pescadores denuncian la proliferación ilegal de barcas de Mallorca en la Reserva»
-

El Consell aspira a implantar l’energia mareomotriu a Menorca
Aquesta setmana el Consell Insular de Menorca ha
anunciat la presentació d’un projecte Life a la Unió
Europea per tal d’estudiar la viabilitat d’implantar l’energia
mareomotriu a Menorca, aprofitant marees i onades. No
serà, emperò, fins el mes de maig quan la Unió Europea
resolgui si Menorca es podrà beneficiar de la prestació
econòmica.
 Noticia a Menorca.info: «El Consell aspira a un proyecto Life para generar energía a través de olas y mareas»

-

La llengua catalana torna al seu lloc dins el Consell Insular de Menorca
La Presidència del Consell Insular de Menorca durà a aprovació del Ple, en la sessió de caràcter ordinari de dilluns dia
19 de desembre, dues propostes adreçades a la recuperació del paper que pertoca a la llengua catalana dins
l'Administració insular. Així, s'aprovarà amb caràcter definitiu el Reglament d'usos lingüístics del Consell Insular de
Menorca. Aquest text normatiu regula l'ús de les llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears que
ha de fer el Consell en les seues relacions amb les persones físiques o jurídiques i amb altres institucions, així com en
les actuacions internes de caràcter administratiu, en les quals s'estableix que amb caràcter general i per defecte s'ha
d'emprar el català, com a llengua oficial i pròpia del territori, sens perjudici del dret dels ciutadans d'escollir la llengua
en què es vulguin relacionar amb l'Administració (català o castellà).
 Entrada al web del CIMe: «La llengua catalana recupera el paper que li correspon dins el Consell Insular de Menorca»
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El PP balear va robar 153.000 euros per a la campanya del 2007
La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha resolt en un informe publicat
aquesta setmana que el Partit Popular hauria de tornar 153.000 euros de
subvenció per a la campanya electoral d’ara fa deu anys per diferents
irregularitats i incompliments de la llei electoral. Mentre el PP ha demanat
l’arxivament de l’expedient, MÉS per Menorca ha sol·licitat en un comunicat
que «per ètica política i dignitat», retorni la quantitat rebuda en el seu moment.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Ara Balears: «La Sindicatura de Comptes diu que el PP hauria de tornar 153.000 euros de subvenció...»
 Notícia a Ara Balears: «MÉS: "El PP ha de tornar els doblers de la campanya del 2007"»

-

Menorca disposarà de la primera planta de biomassa, un pas més a favor de les renovables
Ciutadella disposarà d’una planta de biomassa que transformarà
els residus forestals en combustible per a les vivendes i la
indústria. Serà la primera d’aquest tipus en tota l’illa i permetrà
aprofitar una matèria prima, font d’energia renovable, que fins fa
poc més d’un any s’exportava a Itàlia. Després de quatre anys de
tramitacions, tot i que encara no consta una data fixada per a la
seua posta en funcionament, la promotora del projecte,
Excavacions Moll, està ultimant l’adequació de l’actual planta de
reciclatge per a tractar la biomassa i poder-la emmagatzemar fins
que arribi l’hivern.
 Noticia a Menorca.info: «La planta de reciclaje de Ciutadella será la primera en transformar biomasa»

-

Millores de seguretat en el tram de carretera entre Es Migjorn Gran i Sant Tomàs
El Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca ha executat
una millora superficial i de rehabilitació del ferm en dues zones
puntuals de la carretera Me-18, en el tram entre Es Migjorn Gran i Sant
Tomàs. En total s’ha actuat en una longitud de 1.000 metres. L’objectiu
d’aquesta actuació és reforçar i millorar les característiques superficials
d’adherència del paviment asfàltic, reforçant així la seguretat d’aquesta
carretera. La inversió del Consell Insular de Menorca per a l’execució
d’aquesta millora ha estat de 48.816,04 euros més IVA.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca millora el paviment de la carretera Me-18 entre Es Migjorn...»
 Noticia a Menorca al dia: «El Consell mejora el trazado entre Es Migjorn y Sant Tomàs»
 Noticia a Menorca Diario: «El Consell mejora la carretera entre Es Migjorn y Sant Tomàs»

-

Època de canvis o canvi d’època?
Un fantasma ronda per les Illes: el fantasma de José Ramón. Des de fa uns mesos l’expresident més estimat d’aquest
país està intentant recuperar l’espai que li correspon a l’esfera pública. Sense anar gaire enfora, la setmana passada
va convocar un berenar on va presentar les seues tres propostes per tornar a presidir l’executiu balear: TIL, treure al
català la condició de requisit a la funció pública i derogar l’ecotaxa.
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Tanmateix, no vull indagar sobre els encerts d’aquest curiós personatge, sinó que simplement volia emprar aquesta
anècdota com a pretext per a reflexionar sobre el nivell del discurs polític al nostre país. Vivim en un món en el qual
els avanços es succeeixen cada cop més freqüentment, que cada vegada és més complex sobretot gràcies a les noves
tecnologies i a la globalització. Aquests dos factors plantegen reptes que fa deu anys no ens hauríem imaginat.
En termes generals, l’eix que havia guiat el debat polític europeu durant molts anys era la discussió sobre si convenia
una major presència de l’estat per a aconseguir una millor distribució de la renda o, si contràriament, era necessari
revertir la tendència expansionista de l’estat. A poc a poc, s’han anat introduint altres problemàtiques com la
perspectiva de gènere, mediambiental o multicultural (com actuar davant la immigració?). No obstant açò, s’albira un
futur en el qual les perspectives que haurà d’abordar el debat polític de cada vegada seran més i més complexes.
En primer lloc, cada cop som més els que esteim convençuts que el turisme no és la solució per a tots els problemes
d’aquesta terra, i és que el debat turístic és cada cop més present damunt la taula. És un debat emperò, que des del
meu humil punt de vista, encara té manco presència de la que hauria de tenir a l’esfera pública. A més, és un debat
que s’ha de posar al dia per a incorporar conceptes que fa deu anys pocs coneixien com el de gentrificació.
La complexitat del futur polític també implica abordar afers com la robotització cada cop més propera de la nostra
societat, que si no s’encara seriosament, podria provocar la destrucció de gran quantitat de llocs de treball de forma
irreversible. Alguns economistes ja en parlen des de fa anys, emperò pocs són els ciutadans i polítics que ho tenguin
present.
Aquests només són alguns dels exemples de problemàtiques que fan del nostre horitzó un horitzó de cada dia més
complex. És per tots aquests motius que entenc que és anacrònic que certes personalitats pretenguin portar el debat
polític allà on era fa cinquanta anys, per exemple, a la discussió sobre si el català és o no una llengua digna, essent
José Ramón Bauzá el màxim exponent públic d’aquesta tendència. En qualsevol cas, el debat lingüístic hauria de girar
en aquest segle al voltant de com evitar que la globalització acabi devorant llengües com la catalana.
Una altra manera freqüentment utilitzada per ancorar el debat polític en el passat és seguir tractant la corrupció com
un marcador d’un partit de futbol (o de bàsquet!). És a dir, ja no podem perdre més temps en discussions estèrils
sobre quin partit polític és més corrupte entenent la corrupció com una sèrie de casos aïllats, de manzanas podridas.
És el moment de posar sobre la taula quines mesures volem dur a terme per acabar amb aquesta xacra d’una vegada
per totes. Si no, mai no podrem passar pàgina i debatre sobre aquells afers que condicionaran el nostre horitzó
proper com el canvi climàtic, els fluxos de refugiats provinents de Síria, la robotització, la gentrificació, els tractats de
lliure comerç…
Quan dic discurs polític no em referesc només al discurs dels polítics que acaparen l’esfera pública, sinó que em
referesc també a la consciència cívica de cadascun de nosaltres, ciutadans anònims. Perquè la política, els afers de la
polis no pertanyen només a uns pocs, ens pertanyen a tots.
És necessari renovar el discurs polític i dotar de més espai a aquestes qüestions perquè al final, seran unes o altres
idees de l’arena de discussió política les que es traduiran en mesures polítiques que condicionaran la nostra
existència d’una manera o l’altra. Com diuen alguns, ja no vivim en una època de canvis, sinó en un canvi d’època.
Esper que sapiguem estar a l’alçada, és l’hora de la política en majúscules!
________________________________________________________________________________________________
Andreu Servera
Ciutadellenc que actualment estudia a Madrid el grau en Filosofia, Política i Economia, que s’imparteix conjuntament
per tres universitats diferentes d’arreu de l’estat (UAM, UC3M i UPF). A més de membre de Menorquins pel Territori
des de 2015, és membre de Menorca [a] debat.
 Entrada al web de MpT: «Època de canvis o canvi d’època?»
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Gran cadena humana per a reivindicar la Reserva Marina
El passat dissabte, entre 150 i 200 persones es
manifestaren a Fornells per exigir la defensa de la
Reserva Marina del Nord de Menorca, establerta a
finals dels anys noranta del segle passat. L’acció va
consistir en una caminada des de la urbanització de
Platges de Fornells fins a la Torre de defensa pel
litoral menorquí i una concentració allí, amb la
lectura d’un manifest i una abraçada simbòlica a la
mar. L’acció va ser organitzada conjuntament entre
el GOB Menorca i Menorquins pel Territori.
No t’oblidis de mirar tota la informació:
 Notícia a IB3.tv: «150 persones protesten contra la pesca furtiva a la reserva de Menorca»
 Entrada al web del GOB Menorca: «La Reserva Marina del Nord mereix una protecció més efectiva»
 Notícia a Menorca al dia: «Un abrazo marino para salvar la reserva de Fornells»

A continuació reproduïm el manifest llegit durant l’acció:
«El maig de 1998, després de tres anys de diàleg constant, diverses entitats de Menorca van firmar una petició
conjunta perquè fos declarada Reserva Marina la zona central del nord de Menorca.
Van signar aquest escrit les tres Confraries de Pescadors (de Maó, Ciutadella i Fornells), el Club Nàutic de Ciutadella,
la Federació d'Activitats Subaquàtiques, els Amics de la Mar de Menorca i el GOB. Un any després, es declarava la
Reserva Marina per part del Govern Balear. Es tracta, per tant, d'una zona protegida a petició de la pròpia societat
menorquina lligada al mar.
Durant anys, aquesta part del litoral ha estat regulada amb determinades restriccions d'ús i d'extracció, que l'han
convertida en un dels espais més rics en fauna marina de l'illa. Aquesta és una de les funcions principals que
s'esperen d'una reserva, que sigui un espai que permeti anar repoblant altres zones properes i així mantenir la
sostenibilitat de qualsevol activitat pesquera.
Una evolució positiva que, a més de beneficiar els pescadors, ha generat també un turisme de natura que ha reforçat
el nom de Fornells i de Menorca com a espais que mantenen uns valors marins molt destacats.
Però en els darrers anys, la reserva marina no és a les prioritats de l'agenda pública. Les retallades en els serveis
públics van afectar especialment les dotacions dedicades al medi ambient en la passada legislatura. La vigilància ha
anat minvant i hores d'ara pateix una elevada activitat furtiva.
Les informacions que s'han pogut conèixer apunten que moltes de les denúncies que es van alçar al seu dia no van
acabar en sancions. En algun moment de la tramitació administrativa quedarien aparcades, per ordre política o per
deixadesa. A això hi hem afegit la manca de vigilància els vespres o el cap de setmana. La sensació d'impunitat ha
crescut i els furtius estan esprement la reserva.
Estem perdent la riquesa marina que aquests divuit anys havíem guanyat, i avui ens hem reunit aquí per a demanar
que s'acabi aquest espoli. Volem una reacció ràpida, perquè s'està produint un efecte cridada i cada vegada és més
nombrosa la gent sense eima que s'apunta a treure el què pot.
No podem permetre que vagin desapareixent els grans anfosos que feien les delícies dels que es capbussaven a la
zona protegida. No pot ser que treguin amb tant de descar el corall que atresora aquest litoral. No volem que les
cigales acabin en congeladors no declarats.
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Quan una zona queda desprotegida a la pràctica, la veu corre molt ràpid en determinats àmbits. Hi ha embarcacions
que venen de Mallorca a sumar-se al botí. De recreatius i de professionals. Fins i tot alguna barca del bou ha volgut
passar les seves xarxes que tot ho arrosseguen per dins la zona en reserva.
Per aquests motius hem convocat aquest acte. Els joves de Menorquins Pel Territori i el GOB, volem donar a conèixer
la situació i demanam urgència en les reaccions.
Ja sabem que, dins l'Administració pública, costa molt tornar a construir allò que s'ha destruït prèviament. Les
retallades i les lleis que impedeixen contractar personal nou són un fre evident cap a problemes com els que avui
abordam. Però entenem que hi ha uns efectius que caldria gestionar amb més eficàcia.
La crida la feim tant al Consell Insular, encarregat de la vigilància, com al Govern Balear, responsable de la Reserva
marina, com també al Govern Central, que pot ajudar amb altres cossos de seguretat.
Hi ha tres vigilants destinats a la reserva marina, que haurien de combinar els seus torns de feina amb la col·laboració
dels dos inspectors de pesca de l'illa. Hi ha diversos Agents de Medi Ambient del Govern que poden participar en una
estratègia conjunta. També el servei del Seprona de la Guàrdia Civil s'hauria de coordinar per a combatre
determinades modalitats d'activitats il·legals.
La Direcció General de Pesca del Govern Balear hauria de controlar les barques que, en teoria han de dormir cada
vespre als ports de Mallorca, però que venen durant dies a extreure de la reserva menorquina.
La població local també es pot sumar a aquesta necessitat de control de la zona. Actualment es fàcil treure
fotografies d'activitats que poden semblar sospitoses i passar la informació a qualsevol organisme o entitat que li pot
donar curs.
Per a garantir que la normativa es compleixi i que les sancions arribin a fer-se efectives, volem anunciar públicament
que demanarem per poder consultar els expedients de les sancions tramitades els darrers anys i les que es tramitin al
llarg d'aquest, per comprovar que finalitzen la seva execució com toca. El furtivisme ha de deixar de quedar impune.
Demanam que es convoqui la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina, on hi ha representació de diferents
agents socials, i que fa molts anys que no es reuneix. L'esperit de crear espais marins amb certa protecció s'ha de
tornar posar en marxa, perquè només així podem garantir el futur correcte tant del medi marí com de les activitats
humanes que hi duim a terme.
Les administracions públiques i els agents privats que agafin compromisos amb la conservació del nostre mar ens
tindran al seu costat.
Moltes gràcies per haver assistit a aquest acte. Confiem que aquest 2017 que començam sigui un moment per
readreçar les coses i que tan la Menorca terrestre com la Menorca marina, puguin continuar sent el paradís que han
estat durant tants d'anys.
Menorquins pel Territori i GOB.»
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