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El Consell aprova la licitació de les obres de la rotonda d’Alaior
El Consell Insular ha aprovat en el consell executiu de dia 6 de febrer
la licitació de les obres de millora del nus d’accés a Alaior de la
carretera Me-1. Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla d’Inversions
en Carreteres del Consell Insular de Menorca i té un pressupost de
licitació d’1.896.956,32 euros + IVA i es finança amb el conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de
Menorca en matèria de carreteres. La revisió del nus s’ha basat en
dos criteris: mantenir la mateixa tipologia amb rotonda inferior,
reduint les seues dimensions respecte del projecte constructiu de
2013; i resoldre les seues mancances, en quant a serveis afectats com les línies elèctriques- i sobrevingudes durant l’execució de les
obres abans de rescindir el contracte el febrer del 2016.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca aprova la licitació del projecte de Millora del nus d’accés a...»
 Noticia a Menorca al dia: «1,8 millones de euros para la construcción del nuevo “nudo” de acceso a Alaior»
 Noticia a Menorca.info: «El Consell aprueba la licitación de las obras de la rotonda de Alaior»

-

El Consell firma el contracte per a la revisió del Pla Territorial Insular
La vicepresidenta i responsable d’Ordenació Territorial i Turística en el Consell
Insular de Menorca, Susana Mora, i l’arquitecta Gemma Peribáñez, representant
d’Ezquiaga Arquitectura, l’equip guanyador del concurs per a la redacció de la
revisió del Pla Territorial Insular de Menorca, han firmat el contracte per a
l’elaboració d’aquesta revisió. Susana Mora ha comentat que des del Consell
Insular de Menorca volen posar èmfasi en el procés participatiu que ha de tenir la
revisió del PTI. El Consell preveu que en aquest procés hi participin tant institucions
i organitzacions de Menorca com tota la resta de la ciutadania. El PTI ha de
garantitzar que el disseny del futur de Menorca continuï fent compatible el
desenvolupament d’activitats econòmiques, el consum de recursos i la conservació
del patrimoni i d’un paisatge que ha mantingut una qualitat excepcional.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca formalitza el contracte amb Ezquiaga, l'equip redactor de la...»
 Noticia a Menorca al dia: «El Consell firma el contrato para la revisión del Pla Territorial Insular»

-

Podem demana més protecció per a la Reserva Marina i acabar amb a pesca furtiva
El diputat del grup parlamentari Podem, David Martínez, ha
demanat a la Conselleria de Medi Ambient més recursos perquè
hi hagi una major protecció de la Reserva Marina de Menorca i
acabi amb els pescadors furtius. El conseller de Medi Ambient,
Vicenç Vidal, ha respost que de la gestió d’aquesta reserva
marina se’n encarrega el Consell de Menorca. Vicenç ha afegit
que és la única reserva marina que no va perdre mitjans amb les
retallades de l’anterior Govern i que el Govern farà un
seguiment de les espècies d’aquesta reserva, a part de donar
tot el recolzament possible al Consell de Menorca perquè
respecti les seues competències.
 Noticia a Menorca.info: «Podemos pide más protección para la reserva y acabar con la pesca furtiva»
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Per llei tots els sostres dels edificis francesos hauran d’estar coberts de plantes
D’acord amb les necessitats actuals del planeta, parlamentaris
francesos van aprovar una llei que pretén canviar la cara d’aquest país
a favor de la naturalesa. La iniciativa indica que els sostres dels edificis
hauran d’estar coberts, parcialment, de plantes. Aquest tipus de
cobertes presenten nombrosos beneficis. Actuen com aïllant i açò
ajuda a reduir l’energia que es necessita per a escalfar la construcció a
l’hivern i refredar-la a l’estiu. També són un punt a favor de la
biodiversitat i les aus i afavoreixen l’absorció d’aigua i mitiga l’efecte
urbà illa de calor. En conclusió, lleis així haurien de ser norma comú
arreu del món.
 Noticia a Diario Ecología: «Por ley en Francia todos los techos deben estar cubiertos de plantas»
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El Govern central impulsa mesures per a afavorir el fracking
El Govern segueix decidit a potenciar les extraccions de carburants fòssils
i el fracking a Espanya i per açò ha aprovat mesures per incentivar als
propietaris de terrenys amb jaciments de gas o petroli. Els propietaris de
terrenys ubicats a un radi de 1.500 metres al voltant d’un pou d’extracció
tindran dret, sigui quin sigui el seu ús d’aquests terrenys, a rebre l’1 %
dels hidrocarburs produïts, segons especifica el BOE d’aquest dilluns. El
fracking ha tingut una sèria oposició social a Espanya i també política,
que fins el moment ha estat desoïda per part del Govern.
 Noticia a El Periódico: «El Gobierno impulsa medidas para favorecer el 'fracking'»
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La realitat monopolísitca de l’economia
"No és una crisi, és una estafa". A quantes manifestacions haurem sentit aquesta frase, quants polítics "d'esquerres"
hauran dit això... Aquesta afirmació tan potent no és cap mentida en si mateixa, però sí que suposa un anàlisi molt
simple i parcial de la situació que hem patit aquests darrers anys.
El problema d'aquesta afirmació sorgeix en el moment en el qual ens fan entendre que la crisi, i només aquesta, ha
estat una estafa. El motiu d'això prové de les bases i les tendències del sistema capitalista, i és que aquest sistema
econòmic que regeix el món és una estafa en ell mateix.
En primer lloc cal definir a grans trets el sistema capitalista i com funciona, per després poder analitzar les tendències
que té aquest sistema. El capitalisme és un sistema econòmic en el qual la gran majoria dels mitjans de producció són
de titularitat privada, i on, teòricament, els individus cerquen la maximització dels seus guanys, per poder tenir el
màxim benestar possible, aquesta acció es realitza mitjançant el lliure mercat. Una de les bases principals d'aquest
sistema és la teoria subjectiva del valor, és a dir, la utilització que tenen els diferents béns i serveis en cada moment i
per cada lloc, podríem dir que tracta d'aprofitar-se, en part, de les necessitats que poden sorgir als individus per
treure un benefici econòmic.
A partir d'aquesta punt passaré a examinar els motius que em porten a fer una crítica a la voluntat d'algunes
persones de fer creure que només la crisi ha estat una estafa, i a intentar explicar i demostrar que aquest fet que hem
viscut els darrers anys passa de manera periòdica dins aquest sistema. El capitalisme d'ençà que va néixer no ha
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deixat de créixer a llarg termini, però sempre ho ha fet d'una manera cíclica, passant per diferents fases de
creixement i decreixement, que anomenem auge, crisi, depressió i recuperació. Aquestes diferents fases
econòmiques venen causades principalment per tres fets: la superproducció, la sobre acumulació i el subconsum.
Per entendre l'estafa del sistema ens hem de fixar amb les crisis que es produeixen, i és que aquestes són les que
ajuden a crear, en gran mesura, les desigualtats. Quan hi ha un període de decreixement econòmic moltes empreses
tanquen, aquestes que tanquen acostumen a ser les menys productives, que alhora són, normalment, de dimensió
més petita. Quan l'economia arriba al punt màxim de depressió comença a créixer i, per tant, el consum augmenta
progressivament i el mercat també creix, però en aquest moment dins el mercat hi ha un nombre menor d'empreses,
i són aquestes les que han d'augmentar la seva producció per satisfer la totalitat de la demanda, ja que en moments
de depressió és molt difícil l'entrada de noves empreses que puguin ser competitives amb les existents. Per tant les
empreses que queden dins el mercat aconsegueixen uns beneficis superiors i poden augmentar la seva grandària.
D'aquesta manera es produeix una monopolització del mercat, ja que després de cada crisi el nombre d'empreses
tendeix a ser menor i, per tant, el poder que tenen aquestes dins el mercat, teòricament lliure, és superior, i a més,
augmenta la dificultat d'entrada de noves empreses que puguin ser competitives amb aquestes.
Com a conclusió m'agradaria posar algunes dades actuals per demostrar aquest augment de la monopolització de la
riquesa en el final dels períodes de crisi, demostrant que els rics són capaços d'augmentar de manera exagerada el
seu capital mentrestant els pobres es queden igual o pitjor. Per exemple a l'estat espanyol el patrimoni de les 200
persones més riques ha augmentat amb 60 mil milions durant els darrers dos anys, i a escala mundial aquests dies
s'ha arribat al límit de què només 8 persones, evidentment homes, controlin tanta riquesa com la meitat més pobre
de la població. És per tot això que molts d'economistes, la majoria dels quals sense cap tendència marxista, ja xerren
de sistema capitalista monopolista.
________________________________________________________________________________________________
Joan Giménez, membre de Menorquins pel Territori
 Entrada al web de MpT: «La realitat monopolística de l’economia»
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Avança la coordinació per a protegir la Reserva Marina
Aquesta setmana, el GOB Menorca i
Menorquins pel Territori hem mantingut
reunions institucionals per a insistir en la
necessitat d’una major vigilància a la Reserva
Marina del Nord de Menorca. La problemàtica
de les activitats furtives a la part marina
protegida s’ha plantejat als responsables públics
i s’ha demanat disposició per a optimitzar els
recursos disponibles i combinar-los per tal
d’aconseguir una major eficàcia. Per altra
banda, el GOB Menorca ha registrat ja fa dies la
petició formal de consulta dels expedients
sancionadors que s’han efectuat aquests
darrers anys a la Reserva Marina.
 Entrada al web del GOB Menorca: «Avança la coordinació per vigilar més la Reserva Marina»
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