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El projecte de prospeccions Schlumberger queda arxivat definitivament
Aquesta setmana el ministeri de Medi Ambient espanyol
ha tancat l’expedient del projecte de prospeccions
petrolieres al golf de Lleó de l’empresa Schlumberger. En
paraules del portaveu d’Aliança Mar Blava, Carlos
Bravo, «El Ministeri va donar tres mesos a l’empresa
perquè aportàs tota la documentació de l’estudi
d’impacte ambiental, i no ho ha fet». A més segons han
anunciat en roda de premsa, el projecte queda
definitivament desestimat després de rebre un informe
ambiental desfavorable i la petició d’arxivament per part
de l’òrgan mediambiental.
 Notícia Ara Balears: «Arxiven definitivament el projecte de prospeccions d'Schlumberger»

-

La policia espanyola amenaça amb sancions als estudiants que protestaven contra la LOMQE
Aquest dijous ha tingut lloc una important vaga
d’estudiants arreu de l’estat espanyol per lluitar
contra la LOMQE i les revàlides. A més, aquesta
vaga ha anat acompanyada de diferents
protestes als carrers de més de cinquanta
ciutats. A la manifestació que va tenir lloc a
Maó, la policia espanyola identificà a diferents
manifestants i els amenaçà amb multes per
haver fet fotos davant la Delegació del Govern
espanyol a Menorca.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «Los estudiantes se manifiestan en Maó contra la Lomce y sus reválidas»
 Notícia a dBalears: «La policia espanyola amenaça amb multes els joves manifestants de Menorca»
 Notícia a Público: «El seguimiento de la huelga contra las reválidas llega al 90%, según el Sindicato de Estudiantes»

-

El Parlament aprova la ponència per a la regulació del cànnabis
Aquest dimarts, el Parlament de les Illes ha aprovat
mitjançant una Proposició no de llei la creació d’una
ponència d’estudi per tal d'estudiar «amb rigor» el
reconeixement de l'ús terapèutic del cànnabis, promoure
la regulació específica de les associacions cannàbiques i el
cultiu i, finalment, proposar nous programes d'informació,
prevenció i conscienciació de les conseqüències nocives
per a la salut derivades del consum de cànnabis. La
proposició demana que l’estudi compti amb les opinions i
aportacions d'experts i autoritats en la matèria. Aquesta
és una proposta conjunta de MÉS per Menorca, MÉS per
Mallorca, Podemos i PSIB-PSOE.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del Parlament de les Illes Balears: «El Ple acorda crear una ponència per estudiar el reconeixement de...»
 Notícia a Ara Balears: «El Parlament estudiarà la regulació dels clubs de cànnabis»
 Notícia a dBalears: «Aprovada la ponència per a l'estudi de la regulació dels clubs cannàbics»
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Rajoy esdevé president de nou gràcies al xec en blanc del PSOE
Després de gairebé un any de govern en funcions a l’estat espanyol,
Mariano Rajoy va ser investit dissabte de nou al Congrés dels
diputats. Aquesta maniobra va ser possible gràcies als vots a favor
del PP, Ciudadanos, Colaición Canária i els del PSOE, que es va
abstenir en la segona sessió d’investidura, sense haver negociat cap
condició programàtica als populars. L’abstenció no va tenir lloc en la
primera sessió de dijous, en la què els diputats socialistes hi van
votar en contra. Aquesta decisió ha costat als socialistes una crisi
interna, reflectida en què molts diputats van rompre la disciplina de
vot com els diputats socialistes illencs i catalans.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia Ara Balears: «Rajoy abraça el PSOE i fa de Podem el referent de l’oposició»
 Notícia dBalears: «Pere Joan Pons: «Dissabte votaré NO a Rajoy»»
 Notícia Vila Web: «El PSOE vota no a Rajoy per última vegada»
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Projecte d’ampliació del parc fotovoltaic de Son Salomó
Des de Menorquins pel Territori entenem el projecte de Son Salomó com una situació un tant contradictòria i molt
complexa, i entenem que per açò s’ha produït aquest gran debat. És a dir, les renovables són un dels nostres eixos
principals de lluita, a lo millor el més important, però no a qualsevol preu.
Aquest ambiciós projecte està situat, com bé deveu saber, a un paisatge únic, un paisatge que forma part del conjunt
agrupat en una publicació dels 100 paisatges culturals d’Espanya. A més, aquest paisatge, el de Punta Nati, és un gran
mirador on es pot observar el patrimoni etnològic del camp menorquí, a més d’unes espectaculars vistes i postes de
sol. Per tant, és també un reclam local i turístic. D’altra banda, el projecte, encara en procés, està concebut de
manera que una gran empresa aporta el gran capital necessari per a dur a terme aquesta gran construcció, pel que
se’n dedueix, serà aquesta mateixa gran empresa/fons econòmic qui s’endurà el benefici generat per l’activitat
productiva. Açò té, des del nostre punt de vista, 2 grans inconvenients: en primer lloc, els menorquins deixarem un
bon tros de la nostra terra perquè una empresa aliena a nosaltres faci les seues explotacions; en segon lloc, un
augment de producció energètica a Menorca de mans del gran capital no significarà, de cap manera, una manera
social, és a dir, no aportarà res a la reducció de la pobresa energètica.
No obstant açò, entenem també que és una oportunitat per a donar una embranzida important a les energies
renovables, essent conscients de les traves administratives i burocràtiques que comporta qualsevol projecte
d’aquesta mena, gràcies a les genials polítiques estatals en torn al tema energètic i a les renovables. És per açò que el
pas d’un 3 % a un 20 % ens sembla una millora notable. I és que de fet, el canvi de model energètic -que ha d’anar
lligat a un canvi social- és urgent. Són molts anys de respirar aire contaminat -segons la OMS- a la zona del port de
Maó i de tenir el títol de Reserva de la Biosfera i quedar paralitzats. En aquest bon punt, aprofitam l’ocasió per
denunciar la inactivitat de tots els governants en aquest aspecte fins la data. Seguint el fil, cal dir també que una
reducció del 40 %, provocant que la infraestructura quedi només a una banda de la carretera ens sembla una bona
notícia. Així, entenem que el patrimoni queda protegit i el paisatge mutilat per una banda, amb l’expectativa que en
aquella zona es promocioni de qualque manera l’art de construir amb pedra en sec.
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Tanmateix, podran comprovar el, fins aquí, tarannà ambigu d’aquest escrit. No podia ser, al nostre parer, d’altra
manera. Abans de concloure però, volíem agrair profundament la feina feta a Amics de Punta Nati i a Martí i Bella per
una banda, i al GOB per l’altra. Perquè sense els primers, potser s’hauria fet un macro projecte sense que ens
haguéssim ni tan sols adonat. Per tant, moltes gràcies a tots ells per defensar amb tantes ganes la seua legítima causa
i difondre el debat a les esferes socials, canalitzant informació necessària per a poder fer un judici personal, tasca
imprescindible en una societat madura i democràtica. D’altra banda, gràcies també al GOB per cercar, com sempre, la
concòrdia i treballar també per a la reducció del projecte i pensar solucions que puguin fer el projecte més
acceptable, més assumible. Gràcies a la vostra feina la gent agafarà consciència, tant etnològica, en revaloritzar el
paratge en qüestió, i ecològica, ja que ha quedat palès que el consum energètic té un impacte al territori. Amb tot,
des del nostre col·lectiu volem fer la següent afirmació: l’ampliació den Son Salomó, repetim, pot -no sabem encara
que passarà al final- suposar l’augment de fins a un 20 % d’energia renovable. Molt bé, és un gran canvi. Però no és
suficient. Ni tampoc és la manera. El nostre objectiu consisteix a caminar, des de ja i aprofitant el què pot ser un
impuls per no aturar, cap al 100 % de les renovables. I açò sí, ho volem des de la base, no des de lluny. Entenem que
el canvi de model energètic ha de caminar cap a les renovables i cap a la sobirania energètica. Per tant, som tots els
menorquins els que tenim deures, som nosaltres mateixos els que hem de despertar i començar a fer el canvi real.
Per acabar, creim que el debat, tot i arribar tard a Menorca, serà molt profitós i enriquidor per als menorquins, el que
sens dubte, ens ajudarà en aquest futur immediat a caminar cap els nostres objectius.
 Entrada al blog del web de MpT: «Comunicat sobre el projecte de Son Salomó»
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Nou format del butlletí de notícies
Aquesta setmana, l’assemblea de Menorquins pel Territori ha decidit reformular el format d’aquest butlletí. Com es
pot apreciar, s’ha optat per reduir la part de noticiari i establir una part de crítica. D’aquesta manera, a partir d’ara
trobareu el butlletí dividit en tres parts: Actualitat, on hi trobareu totes les notícies agrupades en una mateixa secció;
Opinió, on trobareu articles escrits per qualcun dels nostres membres o pel col·lectiu, sobre qualque temàtica
mediambiental i/o relacionada amb Menorca; i Menorquins pel Territori, on, com sempre, trobareu una breu
explicació de l’activitat setmanal del col·lectiu.
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