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El corredor de cetacis serà proclamat Zepim el desembre
El pròxim desembre es preveu que el Corredor de
Migració de Cetacis sigui declarat Zona Especialment
Protegida d’Importància pel Mediterrrani (Zepim).
Aquesta declaració suposarà un règim de protecció
preventiu a la zona en contra de les prospeccions
d’hidrocarburs que amenaçaven les costes des de fa anys.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Diario de Ibiza: «El corredor de cetáceos del Mediterráneo será una realidad en diciembre»
 Noticia a 20 minutos: «El corredor de cetáceos será declarado zona especialmente protegida de importancia para el...»
 Noticia a La Vanguardia: «El corredor de cetáceos será declarado zona especialmente protegida de importancia para...»
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El raper Valtonyc es condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó per les lletres de les seves cançons
Després de quatre anys de procediment, el cantant de rap
mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut amb el nom
artístic de Valtònyc, és condemnat 3 anys i sis mesos de
presó. La societat s’ha mobilitzat tant a les xarxes socials
com al carrer per donar suport al cantant.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





-

Noticia a La Directa: «La Fiscalia demana tres anys i vuit mesos de presó al raper mallorquí Valtònyc»
Noticia a dBalears: «Valtonyc, acusat d’injúries a la Corona i d’incitar a la violència»
Noticia a La Directa: «Degoteig de mostres de solidaritat arran de la condemna a tres anys i mig de presó per al raper...»
Noticia a IB3: «Es constitueix una plataforma de suport a Valtonyc»

El ple de Maó acorda substituir la inscripció franquista de l’estàtua d’Alfons III
El ple de Maó decideix complir la Llei de Memòria
Històrica i retirar la inscripció franquista que encara
avui es troba a la Plaça Conquista. Ara Maó i PSOE han
votat a favor de la proposta impulsada per Ciutadans,
mentre que l PP ha optat per l’abstenció.
 Noticia a Menorca.info: «El pleno de Maó acuerda ocultar y sustituir la inscripción franquista»
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Ecosia, un bon cercador
Tenir uns ideals no és fàcil. No és gens fàcil perquè no basta amb creure en unes idees i recrear-se en les pròpies
conviccions. Tenir uns ideals implica intentar ser coherent amb ells. Per açò, tot i que tots tenim moltíssimes
contradiccions, tenim una responsabilitat en el nostre dia a dia: quan consumim per exemple. Tots sabem que la
nostra acció no canviarà el món, és cert, emperò aquesta no és excusa perquè no intentem millorar els nostres
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hàbits de consum.
Per aquest motiu, vull aprofitar aquest espai per xerrar d’Ecosia, un cercador d’internet ben interessant. Sí, un
cercador d’internet com Google, Yahoo o Bing perquè navegar per internet també és consumir, també és un negoci
(açò explica, en part, la fortuna de Google): cada cop que realitzam una cerca per internet, qualque companyia
ingressa doblers. La diferència que representa Ecosia respecte de la resta és que destina el 80% dels beneficis a
plantar arbres mitjançant projectes de reforestació amb petites cooperatives d’arreu del planeta. Quan jo estic
escrivint aquestes línies, Ecosia ja ha plantat 6,4 milions d’arbres, 164 dels quals gràcies a un servidor. Els avantatges
principals per a la reforestació són, segons el seu propi lloc web, els següents:



Els arbres absorbeixen CO2 i gasos contaminants. A canvi, els arbres proporcionen oxigen, vital per als
humans. A més d’oxigen, ens proporcionen molts altres productes claus per a nosaltres.





Protegeixen el sòl de l’erosió i la desertització, creant terra fèrtil.
Els arbres ajuden a regular el cicle de l’aigua, ajudant a prevenir sequeres i inundacions.
Contribueix a la preservació de la biodiversitat.

Per aquestes raons, Ecosia proporciona una alternativa als que, com jo, no ens sentim còmodes ajudant a alimentar la
bèstia de Google, una multinacional que com és sabut evadeix imposts.
Si tu també vols que Ecosia es convertesqui en la teua eina de cerca, el pots convertir en el cercador predeterminat
del teu navegador habitual, és molt senzill. Convertir-lo en el cercador del mòbil requereix descarregar-se l’aplicació,
però tampoc és gens complicat.
Podreu trobar més informació al lloc web d’Ecosia (https://info.ecosia.org/what).
Salut i lluita!
______________________________________________________________________________________
Andreu Servera, membre de Menorquins pel Territori
 Entrada al web de MpT: «Ecosia, un bon cercador»

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

