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Les energies renovables ja són la major font d’energia del món per davant del carbó
L’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha
anunciat que per primera vegada en la història, el
conjunt de totes les energies renovables van
suposar, el 2015, més de la meitat de les
aportacions anuals netes a la capacitat energètica,
sobrepassant així al carbó. Algunes de les principals
causes són el descens del cost de producció
juntament amb polítiques, que no s’han donat a
l’estat espanyol, de recolzament a les renovables.
Tot i aquesta esperançadora notícia, l’AIE adverteix
que es tracta d’un creixement insuficient per tal
d’arribar als objectius establerts per poder fer front
al canvi climàtic.
 Noticia a El Economista: «Las energías renovables ya son la mayor fuente de energía del mundo tras superar al carbón»

-

Rajoy només prescindeix de tres ministres i incorpora Dolors Montserrat al seu nou govern
El passat dijous el recent investit president, Mariano
Rajoy, va fer pública la llista del seu gabinet, en la
que hi aparegueren sis noves incorporacions. En el
nou executiu hi destaca la continuïtat de De Guindos
com a ministre d’Indústria i Economia, Montoro com
a ministre d’Hisenda i la pèrdua d’atribucions de
Santamaría enfront a Cospedal, que serà ministra de
Defensa. Serà amb aquest nou gabinet doncs, amb
el qual el Partit Popular afrontarà el repte de
governar en minoria, veient-se per tant obligat a
negociar amb la resta de formacions amb
representació al Parlament.
 Notícia a Ara.cat: «Rajoy només prescindeix de tres ministres i incorpora Dolors Montserrat al seu nou govern»
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Before the flood, l’urgent crida del documental de Leonardo DiCaprio
Baix el lema «un documental necessari per a qualsevol
persona que habiti el planeta Terra», s’ha publicat un
documental titulat Before the flood, dirigit pel
guardonat i reconegut director Fisher Stevens i produït
i protagonitzat per Leonardo DiCaprio. En aquest es
plasma el resultat de més de dos anys de feina, en el
qual apareix una crida urgent a la humanitat sobre el
consum i els hàbits que han transformat el planeta i
l’han duit a un punt extremament perillós, amb un
gran número d’espècies amenaçades i en perill
d’extinció i l’amenaça d’un canvi climàtic que ja
començam a patir. Podeu trobar el documental en
versió original clicant aquí.
 Article publicat a Hipertextual: «Before the flood, el urgente llamado del documental de Leonardo DiCaprio»
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Maó empra aigua d’un dipòsit en desús per fer net els carrers
Degut a la problemàtica hídrica present a Menorca, l’equip
de govern de l’Ajuntament de Maó ha duit a terme una sèrie
d’actuacions per tal de frenar l’excés d’extracció d’aigua dels
aqüífers. La primera d’aquestes, és la d’utilitzar un aljub
ubicat al quarter de Santiago per tal de netejar els carrers del
municipi, tasca per la qual s’ha adquirit una nova bomba
d’extracció capaç de bombejar uns 90 metres cúbics per
setmana.
 Notícia a Menorca.info: «Maó utiliza agua de un depósito en desuso para limpiar las calles»
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Marc Pons promet 1.600 llocs de feina per les inversions de Territori, Energia i Mobilitat
La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat invertirà el
2017 114’2 milions d’euros en obres i serveis, inversió amb
la qual segons el conseller de l’àrea, Marc Pons, pretén
generar 1.600 llocs de feina. Segons els pressuposts
presentats es destinaran 1’4 milions d’euros per al Pla de
transició energètica. El conseller assegura que amb els
pressupostos de 2017 creixerà la riquesa econòmica i social.
 Notícia a Ara Balear: «Pons promet 1.600 llocs de feina per les inversions de Territori, Energia i Mobilitat»
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Menorquins pel Territori: un projecte de futur
Tot i que moltes vegades sentim com certs sectors de la societat menorquina consideren que la defensa del territori
és una lluita en contra de la naturalesa dels temps, hem de reivindicar que la nostra és una lluita de present, però
sobretot de futur. Ens desqualifiquen al·legant que suposadament aquells que hi participam no entenem que és el
progrés. Però realment, que entenem per progrés?
Vendre la nostra terra a qualsevol preu no és progrés. Només convisquent respectuosament amb l’entorn podrem
progressar. És per açò que els ciutadans de Menorca no ens podem adormir: hem de seguir atents contra l’amenaça
de les prospeccions petrolieres; hem d’exigir que les renovables esdevenguin una realitat; hem de lluitar, en la
mesura que la nostra força ens ho permeti, per intentar aturar tractats comercials com el TTIP o el CETA; hem
d’aconseguir posar sobre l’agenda pública el debat sobre l’actual model turístic de Menorca, que tots sabem que és
insostenible (encara que n’hi hagi que ho vegin i no ho vulguin reconèixer), etc.
Precisament per açò, projectes com Menorquins pel Territori són tan vigents i alhora necessaris per al nostre futur.
Menorquins pel Territori no és un projecte de passat que va acabar amb la lluita contra la desproporcionada reforma
de la carretera general, sinó que segueix viu. Sabem que totes aquestes lluites a les quals ens enfrontam són molt
dispars, però des del seu naixement Menorquins pel Territori s’ha caracteritzat per defensar el territori mitjançant
l’actuació local i a la vegada pensant de forma global. Sabem, a més, que no són lluites fàcils, precisament per açò és
necessari que MpT seguesqui lluitant com ho ha fet, però amb més intensitat: intentant arribar a la societat
menorquina; creant consciència sobre les problemàtiques que planen sobre nosaltres; mobilitzant; i a la vegada
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intentant traslladar totes aquestes reivindicacions a les instàncies públiques corresponents. En aquest escenari, els
joves, per la nostra empenta i esperit crític hem de ser una peça clau i no podem romandre passius davant el que
se’ns apropa.
És per açò que és necessari que els joves menorquins agafem consciència de quin paper volem tenir en el futur
compartit i actuem en la mesura que puguem. En un món individualista i individualitzant com aquest, només amb
l’acció col·lectiva aconseguirem fer grans coses. Hem de ser valents perquè ens hi jugam molt. Per tots aquests
motius, Menorquins pel Territori seguirà lluitant, i les seues portes seguiran obertes a tothom!
________________________________________________________________________________________________
Andreu Servera
Ciutadellenc que actualment estudia a Madrid el grau en Filosofia, Política i Economia, que s’imparteix conjuntament
per tres universitats diferentes d’arreu de l’estat (UAM, UC3M i UPF). A més de membre de Menorquins pel Territori
des de 2015, és membre de Menorca [a] debat. A vegades escriu qualque article al blog Menorkratia que podreu
trobar aquí.
 Entrada al blog del web de MpT: «Menorquins pel Territori: un projecte de futur»
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