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Menorca rep la meitat d’inversió de l’Estat respecte 2016
El projecte de Pressupostos Generals de l’Estat del 2017
preveu una inversió per a Menorca de 6.091.000 € la més
baixa dels últims anys. La reducció en respecte als
pressupostos de l’exercici passat, prorrogats fins a
l’actualitat, és d’un 52’6 %, és a dir, la inversió estatal del
sector públic a Menorca cau a la meitat. Aquests
pressupostos no inclouen cap partida ni pels jutjats de
Ciutadella, ni pel Teatre de Es Born de Ciutadella, ni per la
tarifa plana, ni per elevar el descompte de resident al 75 %.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «La inversión del estado cae a la mitad por la ausencia de nuevos proyectos»
 Notícia a IB3 TV: «La dràstica reducció de l'Estat a Menorca indigna al Consell»
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Propostes per a la millora de la Reserva Marina del Nord de Menorca
Una relació de propostes en matèria de vigilància i de gestió
de la Reserva Marina del Nord de Menorca, han estat
entregades al Consell Insular i al Govern Balear, per a la seua
valoració. Es tracta d’una iniciativa conjunta entre
Menorquins pel Territori i el GOB, que el passat mes de
gener ja van organitzar un acte de crida d’atenció sobre el
tema.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia al web del GOB Menorca: «Propostes per a la millora de la Reserva Marina del Nord de Menorca»
 Notícia a Menorca.info: «Los ecologistas insisten en los drones para vigilar la Reserva Marina»
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Sant Lluís eliminarà les cabres de S’Algar si ningú les vol adoptar
L’Ajuntament de Sant Lluís eliminarà el ramat d’entre 15 i
20 cabres silvestres que continuen circulant lliurement
per la urbanització de S’Algar, si en el termini de dues
setmanes no apareix cap persona que les vulgui adoptar.
 Notícia a Menorca.info: «Sant Lluís eliminará las cabras de S'Algar si nadie quiere adoptarlas»
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Dessalinitzadores de ceràmica
L’Assemblea General de la ONU va aprovar, el 28 de juliol de 2010, una resolució que reconeixia l’aigua potable com a
dret fonamental bàsic. Com sabem, però, aquesta necessitat bàsica no es cobreix a moltes regions del continent
africà. Segons dades proporcionades per la ONU l’any 2015, el 40 % de la població de l’Àfrica subsahariana no té
accés a una font d’aigua que complesqui amb les condicions suficients per ser considerada potable i adequada per al

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 070
Setmana 14, abril de 2017

Menorquins pel Territori

consum humà. El problema resulta crucial per a la millora de les condicions de vida de la població i gairebé la totalitat
dels països no compten amb els recursos necessaris per a gestionar de forma efectiva els seus recursos hídrics.
Doncs bé, faig aquesta introducció perquè fa pocs dies em vaig fer ressò d’un nou invent, l’Eliodomèstic, un forn fàcil
de construir i barat -està fet bàsicament de ceràmica- que és capaç de dessalinitzar i sanejar l’aigua del mar sense
necessitat de cap tipus d’energia a part de la calor que ofereix el sol, recurs molt present en el continent africà,
mitjançant un procés d’osmosi inversa.
No conec quin és l’abastament real d’aquest nou invent i si, a la pràctica podrà ser un element clau per a la millora de
les regions afectades per la mancança de recursos hídrics -que òbviament comptin amb aigua de mar a l’abast- però
sens dubte sona esperançador, no trobau?
Us deix l’enllaç
de
l’article,
on
podeu
veure
de
forma
detallada
el
funcionament
de
l’artefacte: http://disenosocial.org/eliodomestico/
________________________________________________________________________________________________
Francesc Pallicer,
Estudiant de Relacions Laborals a La universitat de Barcelona i membre de Menorquins pel Territori.
 Entrada al web de MpT: «Dessalinitzadores de ceràmica»
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