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Un incendi a la planta de Milà crema una superfície de 4.000 m2
Dissabte dia cinc va tenir lloc a la planta de
residus de Milà un incendi, que després de ser
detectat a les 16:30, va quedar extingit durant
la matinada del mateix dia. L’incendi originat a
una muntanya de restes de poda, es va
propagar amb facilitat gràcies al fort vent de
Migjorn, que feu que el foc cremés un total de
4.000 m2 de superfície. A la planta s’hi
desplaçaren varies unitats del cos de Bombers
de Maó i Ciutadella, intervenció clau perquè
les flames no afectassin la resta de residus. De
moment es desconeixen les causes de
l’incendi.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca al dia: «Los bomberos dan el fuego de Es Milà casi por controlado tras quemar 2.000 metros...»
 Noticia a Menorca Diario: «Un incendio en la planta de Milà quema una superficie de 4.000m2»
 Noticia a Menorca.info: «El incendio en Milà, extinguido»
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L’èxit o el fracàs de l’Acord de París es decideix a Marràqueix
El passat dilluns va arrancar a Marràqueix la 22a conferència de
les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que s’allargarà fins a
finals d’aquesta setmana entrant. La cimera té com a objectiu
desenvolupar el pla de treball de l’Acord de París, signat el passat
Desembre per 192 països, dels quals un 55% ja l’ha ratificat, tot i
que per desgràcia Espanya no es troba dins d’aquest grup. La
conferència va començar amb un gran entusiasme degut a la
predisposició dels estats a complir amb l’objectiu de que al 2100
la temperatura no hagi augmentat amb més de dos graus, tot i
que està per veure si això es convertirà en realitat, ja que no es
contemplen sancions de cap tipus pels països que no compleixin
la reducció d’emissions acordada.
 Notícia a Ara Balears: «L'èxit de l'acord de París es decideix a Marraqueix»
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Un de cada tres contractes revisats aquest estiu per Inspecció de Treball era fraudulent
El conseller de Comerç i Indústria, juntament amb el
director general d’Economia i Ocupació i la
directora general de Treball, Economia Social i Salut
Laboral han presentat les dades extretes del Pla de
lluita contra la precarietat laboral segons les quals
quasi un de cada tres contractes realitzats durant
l’estiu era irregular. Segons aquestes, gairebé 4.000
treballadors s’haurien beneficiat de les actuacions dels
inspectors, tot i que la Conselleria estima que són més
de 5.500 el número de treballadors que ho han fet, tot
i que sigui de forma indirecta.
 Notícia a Ara Balears: «Un de cada tres contractes revisats aquest estiu per Inspecció de Treball era fraudulent»
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Trump i el conte xino del canvi climàtic
Donald Trump fou elegit president, contra pronòstic, en les passades eleccions
eleccions als EUA celebrades dimarts passat. El líder republicà que ha
protagonitzat numeroses declaracions masclistes, xenòfobes i racistes, no s’ha
quedat enrere pel que respecte al canvi climàtic i les seves conseqüències. De
fet, Trump va afirmar que el canvi climàtic no era més que un invent del
govern xinès per tal de debilitar la indústria estadounidenca. Així doncs, cal
estar a l’espera de quines decisions pren respecte les mesures signades per
Obama per tal de frenar el canvi climàtic, ja que qualsevol passa enrere pot ser
catastròfica per la salut, ja prou debilitada, del planeta.
 Notícia a El País: «Trump y el cuento chino del cambio climático»
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Dones votant patriarques, esclaus votant senyors i jueus votant els nazis
Només fa deu minuts que el multimilionari Donald Trump ha sigut elegit president d’EUA. La son i la fatiga de nou
hores seguides davant la televisió em fan dubtar sobre la realitat que estic visquent: un personatge masclista, elitista,
misogin, racista, xenòfob i homòfob s’ha convertit en la persona més poderosa del món.
És difícil de creure que, el país patró de la llibertat i de la democràcia permeti que un subjecte que vol construir un
mur de 3.200 km i deportar 11 milions de ciutadans estatunidencs, en el meu parer, per qüestions racials, es
convertesqui en l’àlter ego del poble americà. És, fins i tot, contradictori que la nació garant de la protecció del món
davant d’atacs alienígenes i soviètics, coroni a un home que no creu amb el canvi climàtic i, per conseqüent, permeti
l’autodestrucció del món a partir d’un tsunami conegut com a capitalisme. Però si un s’atura a pensar amb què és i
què ha estat la societat occidental durant els darrers anys, les peces comencen a encaixar i podem entendre millor
aquest auto genocidi.
Ja no som fills d’Adam i Eva sinó de Margaret Thatcher i de Ronald Reagan. El neoliberalisme s’ha convertit en la
nostra religió, en un dogma inqüestionable que s’ha de defensar fins a la mort arreu del món. Tota mena d’alternativa
econòmica o política és rebutjada amb terrorisme estatal i suportada per un poble adormit que creu que els rics són
«guanyadors» i els pobres són «perdedors». Un pensament arrelat entre votants llatins (29 %) als que no els importa
que els seus germans siguin deportats per qüestions de paperassa, ja que la individualitat s’ha transformat en una
empresa i l’objectiu comú en un benestar individual; complir el Somni Americà!
També hi ha un altre fenomen que explica aquest insult a la democràcia: el patriarcat. Donald Trump ha demostrat
diverses vegades el seu pensament cavernícola cap a les dones al·legant que són objectes estèticament agradables,
que una dona mai pot ser una gran professional sense un físic atractiu o dient que si ets ric pots fer-los qualsevol
cosa, fins i tot agafar-les del conill, entre altres. Pels més escèptics amb el patriarcat: consider que cap dona es pot
sentir alabada amb aquestes declaracions i, que gairebé la meitat de la població femenina el voti, demostra que
encara existeixen cadenes que les obliguen a acatar les normes.
________________________________________________________________________________________________
Borja Olives Verger
Estudiant de segon d’Enginyeria en Tecnologies Industrials a l’ETSEIB (UPC). Alaiorenc membre de Menorquins pel
Territori, d’Enginyeria sense Fronteres i militant de les JER Menorca.
 Entrada al blog del web de MpT: «Dones votant patriarques, esclaus votant senyors i jueus votant els nazis »
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Menorquins pel Territori i el nou Consell de la Joventut de Menorca
El passat dissabte dia cinc de novembre, vam realitzar la setmanal assemblea, a l’Espai Mallorca de Barcelona, en la
qual en un clima de treball i amistat, es van tractar els diversos punts proposats en l’ordre del dia. Entre ells destaca
la valoració de la reunió, molt positiva, a la qual vam tenir el plaer d’assistir com a col·lectiu, amb el Consell de
Joventut de Menorca. Òrgan que s’està intentant recuperar des del Consell Insular amb la finalitat de donar suport i
veu a agrupacions de joves illencs, com és el cas de Menorquins pel Territori. A més a més vam començar a preparar
una sorpresa que ben prest podreu descobrir, per tal de celebrar l’aniversari del col·lectiu que arriba als dos anys de
vida, plens de feina feta i lluita, per defensar la Menorca que volem.
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