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Set projectes per a Menorca amb el finançament de l’ecotaxa
Menorca rebrà, en el primer repartiment, un 13,64 % (4,1 milions
d’euros) del total recaptat per les Illes amb l’impost de l’ecotaxa.
A més a més, el Govern invertirà 2,3 milions d’euros amb set
projectes específics, dels 34 que optaven al finançament. Malgrat
la presidenta del Consell, Maite Salord, valora positivament les
iniciatives del Parlament Balear, critica que només el 20 % dels
projectes que es duran a terme siguin els presentats pel Consell i
que no s’hagin contemplat les iniciatives dels Ajuntaments.
 Noticia a Menorca.info: «Los proyectos del Govern se llevan el 80% del primer reparto de la ecotasa»
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El Consell intenta trobar solució al problema de les calderes
Els instituts IES Josep Miquel Guàrdia i IES Cap de Llevant segueixen
amb el problema del mal funcionament de les calderes. Tot i que, el
passat dimecres 18, el delegat d’educació, Joan Marqués, es va reunir
amb la junta de delegats de l’institut d’Alaior, i el divendres 20 amb
l’Ajuntament de Maó i amb representants de Joves per la Pública, no
s’ha aconseguit revertir la situació. Davant la delicada situació, Joves
per la Pública ha decidit atacar directament el Consell i demanar la
dimissió de Joan Marqués.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca.info: «Los ayuntamientos intervienen contra el frío en los institutos»
 Noticia a Menorca.info: «Joves per la Pública reclama que Marqués dimita por las calderas»
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S’Algar greument afectat pel temporal
La urbanització ha estat la zona més afectada de l’illa a causa del fort
vendaval. Les grans onades han provocat desperfectes als habitatges
situats entre la Sèptima Avinguda i el Passeig Marítim, a qualque
hotel de la zona i al mur que separa el penya-segat dels habitatges.
Maite Salord, Montse Morlà i alguns membres del seu equip, i la
consellera de Serveis Socials, Cristina Gómez, ja han visitat la zona i
esperen que els danys es puguin reparar el més prest possible.
 Noticia a Menorca.info: «S'Algar, epicentro del vendaval»
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Immobilisme per part de l’Estat davant la forta pujada del preu de la llum
En el darrer mes, el preu de la llum s’ha anat incrementant
progressivament arribant a màxims de 91,25 €/MWh, fet que
provoca que, en aquests moments tan necessaris, moltes
famílies no puguin gaudir d’aquest dret. Emperò el ministre
d’Energia, Turisme i Agenda digital, Álvaro Nadal no ha donat
mostres d’intentar posar-hi solució. Fins i tot, Nadal ha
aprofitat la situació per criticar les renovables: culpant-les
d’estar massa subvencionades i, com a conseqüència, de fer
engreixar la factura de la llum.
 Noticia a Ara Balears: «El govern espanyol es nega a auditar el sector elèctric»
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Donald Trump durà endavant el polèmic projecte dels oleoductes
La megaconstrucció, que havia estat descartada per
l’administració d’Obama davant nombroses crítiques de grups
ecologistes, servirà per a transportar més petroli des de Canadà
fins a Texas i, segons Trump, per a impulsar la indústria local. El
president d’EUA assegura que crearà 28.000 llocs de treball i, a
més, augmentarà la recaptació fiscal a l’implantar un impost per
a l’ús dels oleoductes. Açò n’és un exemple d’un gran ventall de
reformes que efectuarà per liberalitzar encara més la creació i ús
de combustibles no renovables i contaminants, deixant a un pla
secundari la forta petjada mediambiental que provoquen.
 Noticia a ABC: «Trump resucita el proyecto de construcción de dos polémicos oleoductos»
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La factura de la llum
Segurament durant aquests darrers dies hagueu sentit a parlar del preu de la llum, i si no ho heu fet no us preocupeu
que a final de mes entendreu de què parlo. I és que aquesta setmana passada, en plena onada de fred siberià,
haurem pagat el preu més alt pel consum d’energia elèctrica el qual supera els 100 € per MWh, un màxim al qual no
s’arribava des del desembre de 2013.
En aquest article, però, no vull parlar de la pobresa energètica o dels milers de ciutadans que per llei tenen dret a
aigua calenta i llum i que en realitat no disposen d’aquests serveis. De fet, el que es pretén és donar a conèixer com
funciona el sistema elèctric a l’estat espanyol que a través d’un monopoli encobert, controlat per unes poques
empreses i defensat per la classe política, se n’aprofita d’una necessitat bàsica, per explotar al ciutadà.
En primer lloc hi ha que tenir en compte que el preu que mensualment apareix a les factures de la llum és la suma de
tres parts:
 Termes d’energia: depenen del consum i de la potència contractada i corresponen al 37,48 % del total de la
factura
 Peatges: suposen el 41,14 % de la factura i estan destinats a cobrir les despeses de transport i manteniment
de la xarxa.
 Impostos: se n’apliquen dos, l’IVA el qual representa el 21,38 % de la factura i un impost especial anomenat
imposta a l’electricitat que suposa un 5,11 %.
Així doncs, la única part que l’usuari controla, és a dir, que pot variar en funció del consum que en faixi, és la de
termes d’energia. La pregunta que ens hem de fer llavors és: Qui fixa aquest preu?
Tot i que existeixen diferents tipus de tarifa elèctrica, algunes amb les que es paga el preu exacte per kWh consumit,
conegudes com contractes PVPC (Preu Voluntari Petit Consumidor) o d’altres que consisteixen en una tarifa fixa
(extreta a partir d’estadístiques), el funcionament per a fixar el preu és el mateix, mitjançant subhastes. Per una
banda, en el mercat majorista les empreses compren i fixen els preus avui de l’energia es consumirà demà, sistema
conegut com el pool elèctric i per altra banda en un altre mercat, també hi ha les subhastes Cesur, que fixen el preu
de l’electricitat de manera trimestral.
Sigui com sigui, el que hi ha que tenir en compte però, és que en cap moment l’estat regula aquest preu. Açò provoca
que, al tractar-se d’un mercat amb poques empreses, sigui fàcil fixar un preu amb anterioritat a les subhastes, fent
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que no existesqui una competència real i per tant fent del sistema elèctric un monopoli.
Encara que a priori els protagonistes d’aquest pèssim funcionament del sistema són les grans empreses, existeixen
uns altres personatges necessaris i fonamentals per assegurar la seua perpetuació que com no podria ser d’altra
forma, són els polítics. Polítics que acaben en els mateixos consells d’administració de les empreses que ells mateixos
han ajudat.
És per açò que es fa tant necessari conèixer, en primer lloc, com funciona tot el mercat energètic per, a continuació
poder ser conscients de com s’està actuant i poder exigir un nou model. Personalment crec que el millor de tot és
aquell en el qual no apareixen interessos privats, que de fet, és l’única manera de poder assegurar aquest dret, ja que
de qualsevol altra manera sempre pesaran més els interessos econòmics que no els socials. Es tracta llavors de
nacionalitzar aquells serveis que qualsevol ciutadà ha de tenir garantits.
________________________________________________________________________________________________
Robert Juanico
Estudiant d’enginyeria de l’energia i membre de Menorquins pel Territori
 Entrada al web de MpT: «La factura de la llum»
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Replantejament de l’organització
Aquestes setmanes esteim repensant l'estratègia de l'organització i encarant noves propostes i campanyes de cara als
mesos d'estiu. La nova estratègia ja no pot ser bel·licista respecte del Govern de l'illa, donat que és clarament proper
a les nostres propostes. Així, la nova estratègia passa per un posicionament més propositiu. Quant a les noves
propostes i campanyes esteim treballant en temes de conscienciació i prevenció. A poc a poc les anirem descobrint.
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