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Adjudicat el projecte constructiu de millora de la carretera en el tram Maó - Alaior
El Consell Insular de Menorca va aprovar en consell executiu de dia
15 de maig l’adjudicació del contracte de serveis per a la redacció
d’un nou projecte constructiu de millora de la carretera Me-1 en el
tram entre Maó i Alaior. L’empresa adjudicatària és INYPSA Informes
y proyectos S.A. per un import de 47.294,23 euros més IVA. Els
treballs consistiran en la revisió dels criteris tècnics relatius a la
redacció d’un projecte constructiu complet, basats en la seguretat i
la sostenibilitat ambiental i econòmica, amb la voluntat d’estudiar
solucions amb un menor impacte ambiental i l’estat actual
d’execució de les obres.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca adjudica la redacció del projecte constructiu de millora de la...»
 Notícia a Menorca al dia: «Nuevo paso para la mejora de la carretera general en el tramo Maó-Alaior»
 Notícia a Menorca.info: «El Consell encarga la redacción de la mejora entre Maó y Alaior»
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Comencen les obres de millora de la carretera en el tram Ferreries - Ciutadella
Aquest passat divendres es va presentar l’inici de les obres de millora de
la carretera en el tram entre Ferreries i Ciutadella amb la signatura de
l’acta de replanteig. L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les
esmentades obres, definides en el projecte constructiu aprovat
definitivament, per la Comissió de Govern dia 17 d’octubre de 2016,
després de ser revisat per l’actual equip de govern per tal d’aconseguir un
menor impacte i una menor ocupació de sòl donant les mateixes
garanties de comoditat i seguretat als usuaris. Els treballs seran executats
per l’empresa ACSA Obras e Infraestructuras S.A. i el cost total de la
inversió és de 6.270.302,03 euros més IVA.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca inicia les obres de millora de la carretera Me-1 en el tram...»
 Notícia a Menorca.info: «Este viernes empiezan las obras de la carretera entre Ciutadella y Ferreries»
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Un pas més per a declarar el Mediterrani com a mar lliure de prospeccions petrolieres
El Congrés debatrà la Proposició de llei per a la declaració de les
aigües jurisdiccionals espanyoles zona lliure de prospeccions
d’hidrocarburs, després que el Parlament de les Illes Balears l’hagi
aprovat per unanimitat. La iniciativa exclou l'exploració, la recerca i
l’explotació d'hidrocarburs, o altres substàncies minerals, en el
medi marí del Mediterrani sobre el qual l'Estat espanyol té
jurisdicció. També s’exclou d'aquest espai marí l'exploració per
mitjà d'adquisicions sísmiques, independentment de la finalitat,
excepte en el cas que estigui científicament demostrat que
s'utilitzen tecnologies completament innòcues per al medi marí.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
.

 Entrada al web d’Aliança Mar Blava: «La proposición de ley no supondrá incremento de gastos ni minorización del...»
 Entrada al web de la CAIB: «La Proposició de llei per declarar la Mediterrània lliure de prospeccions arriba al Congrés»
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Nou decret per a la protecció de la posidònia oceànica del mar Balear
Balears serà la primera comunitat autònoma en garantir la
conservació de la posidònia oceànica a través d’un decret que
prohibirà i sancionarà, entre altres qüestions, les embarcacions que
fondegin sobre les praderes de posidònia i fixa una sanció màxima de
fins a 450.000 euros si es destrueixen més de 10 metres cúbics de
pradera. El mar Balear alberga la meitat, del total inventariat, de la
superfície de posidònia de l’Estat espanyol, més de 650 quilòmetres
quadrats. Endèmica del Mediterrani, la posidònia té una gran
importància biològica i geomorfològica, és un dels hàbitats marins
més importants, ja que disminueix l’erosió de les platges, produeix
arena i mitiga el canvi climàtic amb la captació de diòxid de carboni.
 Notícia a Menorca.info: «Balears garantiza la protección de la Posidonia mediante un decreto»
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La candidatura Menorca Talaiòtica a la llista de Patrimoni Mundial haurà d’esperar un any més
Així ho ha anunciat la presidenta del Consell Insular de Menorca,
Maite Salord, després de l’informe definitiu d’ICOMOS lliurat al
Ministeri de Cultura a finals de la setmana passada. La conclusió és
que la inscripció de Menorca Talaiòtica a la llista de Patrimoni
Mundial encara haurà d’esperar una poc més, i no es podrà veure
culminat aquest procés fins l’any que ve. Davant la necessitat de
revisar l’expedient presentat, tot reformulant la nominació a partir
de les recomanacions realitzades per ICOMOS en el seu informe
final, el Consell Insular de Menorca ja ha començat a treballar per
a millorar els aspectes que consideren més problemàtics.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «La inscripció de Menorca Talaiòtica a la llista de Patrimoni Mundial no es veurà culminada...»
 Notícia a Menorca.info: «La Unesco no aprobará este año la declaración de Menorca Talayótica»
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L’agroecologia és una opció
Aquest breu escrit té poques paraules d’opinió, si més no perquè pretén ser una explicació poc detallada de les bases
del pensament agroecològic. La meva opinió és el pretext d’aquest escrit. Així doncs, parlant ara de manera
subjectiva, tinc la impressió que la majoria de la població menorquina intenta evitar el canvi. I al canvi que jo em
refereixo és l’agroecologia. Els motius d’aquest esquivament poden ser varis: per por, per interessos propis, per
desinformació, etc. Sigui pel motiu que sigui penso que mai va malament saber una mica sobre el tema, abans de
donar-li l’espatlla. A més, després de fer diverses entrevistes a agricultors ecològics m’ha donat la sensació que falta
coneixement sobre aquesta i que, en alguns casos, podria ser la vareta màgica per resoldre petites qüestions
problemàtiques actuals. Així doncs, potser l’explicació posi més èmfasi en segons quins aspectes que a mi m’ha
semblat que eren més desconeguts.
L’agroecologia és una ciència globalitzadora que estudia els agrosistemes des d’una perspectiva agronòmica,
ecològica i socioeconòmica. La seva base està formada per unes premisses que difereixen de les de la ciència oficial.
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Aquestes són holisme, no mecanicisme, contextualisme, subjectivisme i pluralisme. Entén el medi ambient com un
sistema obert, intradependent e interrelacionat amb altres realitats com són les relacions econòmiques, les
ecològiques, les socials i les culturals. Reivindica la vida, el sòl, les planes i els animals, l’aigua i l’ésser humà.
L’agroecologia és nodreix de múltiples fonts de coneixement per ser una ciència integradora sense poder-la
encasellar dins cap ciència d’ús, reconeixent que no hi ha un únic e immutable sistema de raonament capaç
d’explicar-ho tot sinó que es tracta d’una cruïlla de coneixements característics de la dinàmica de la vida. Les seves
premisses permeten enfocar les qüestions d’una manera determinada i apropar-nos al que coneixem com intuïció i
sentit comú.
Per implementar una agricultura i un desenvolupament sostenible seran necessaris nombrosos canvis, no només
canvis tècnics agraris, sinó que també l’agroecologia engloba moltes més dimensions.
La producció d’aliments bàsics només serà possible en el context d’una organització social que protegeixi la integritat
dels recursos naturals i les harmonioses relacions entre humans, amb l’agrosistema i amb el medi ambient. Per
protegir la integritat dels recursos humans, l’agroecologia aposta pel coneixement tradicional local, entenent que les
comunitats rurals locals són les que estan més en contacte amb aquell ecosistema concret i únic i en tenen un
coneixement major. En aquest sentit, l’agroecologia també dóna molta importància al component cultural d’aquestes
comunitats que podríem definir com el motor d’aquestes comunitats. L’agricultura industrialitzada acompanyada
d’un sistema capitalista per ser el més ric, ha acabat matant la cultura local provocant una important crisis d’identitat
en aquestes.
Això ja ho varen escriure vàries ONG l’any 1992: «L’agricultura sostenible és un model d’organització social i
econòmica basada en una visió equitativa i participativa del desenvolupament. L’agricultura és sostenible quan és
ecològicament segur, econòmicament viable, socialment justa, culturalment apropiada i basada en un mètode
científic holístic».
Per acabar, aclarir que l’agroecologia no és un pensament nostàlgic ni reivindica la tornada als sistemes tradicionals
de cultiu, ni renega en absolut de molt dels èxits de l’agricultura convencional.
________________________________________________________________________________________________
Bernat Pons, membre de Menorquins pel Territori
 Entrada al web del MpT: «L’agroecologia és una opció»
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