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S’inicia la campanya #zeroplàstic per acabar amb els perjudicis que provoca al nostre mar
La plataforma creada per a lluitar en contra de les
prospeccions petrolieres al Mediterrani, Balears
Diu NO!, s’ha sumat al moviment mundial Break
Free From Plastic, que té com a objectiu acabar
amb la contaminació que provoquen els plàstics i
tots els seus aspectes negatius. La campanya
balear baix el nom de #zeroplàstic ja té organitzats
diferents actes, mitjançant els quals es pretén
educar i conscienciar a la ciutadania dels efectes
negatius d’aquests derivats del petroli, pel mar i
per l’ecosistema.
 Notícia a dBalears: «Es posa en marxa la campanya #zeroplàstic per acabar amb els perjudicis que provoca al nostre...»
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Negació per a debatre sobre l’Acord Comercial i de Inversió entre la UE i Canadà
Durant aquesta setmana s’ha duit a terme la votació sobre
la resolució que demana al Tribunal de Justícia Europeu
una opinió sobre la legalitat del mecanisme privat
d’arbitratge per a inversors inclòs en el CETA (Tractat de
lliure comerç entre la Unió Europea i Canadà), de la qual
encara no s’han publicat els resultats. Mentrestant la
majoria dels euro parlamentaris estan en contra de
debatre sobre el CETA.
 Entrada al blog de No al TTIP: «La mayoría de los europarlamentarios se niegan a debatir sobre el Acuerdo Comercial...»

-

Més de 200 estudiants es manifesten a Maó en contra de la LOMQE
El passat dijous, 24 de novembre, tingué lloc a Maó
una manifestació d’estudiants en contra de la
LOMQE, (Llei Orgànica per a la Millora de la
Qualitat Educativa) a la que assistiren més de 200
alumnes. La protesta començà a les 12.00 h del
migdia davant la Conselleria Balear d’Educació i
arribà fins a la Delegació del Govern on es llegí un
manifest. En el manifest es reclamava una educació
pública de qualitat i la derogació de la LOMQE,
reforma educativa del Partit Popular, que des de la
seua aprovació ha generat una gran controvèrsia.
Alguns dels punts més criticats han estat la
incorporació de revàlides al final de cada cicle
escolar, la discriminació que pateixen les branques
artístiques i humanístiques i el tracte de les
llengües, també oficials de l’estat, enfront del
castellà.
 Notícia a Menorca.info: «Más de 200 estudiantes se manifiestan en Maó contra la Lomce»
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Expedient a la central tèrmica de Maó
El Govern obrirà un expedient sancionador a la central tèrmica de
Maó, situada a la colàrsega del port, per dues infraccions greus
degut a abocaments d’aigua calenta i clor mot superiors als
nivells autoritzats. Temperatura i clor són dos impactes que el
port rep de manera constant en un dels indrets amb menor
capacitat de renovació i que alberga un important alevinatge de
peixos. El recurs presentat pel GOB Menorca contra una
autorització donada el 2014 perquè la central pogués abocar un
74 % més d’aigua al mar, ha destapat una situació irregular que
es venia produint des de fa anys.
 Entrada al web del GOB Menorca: «Expedient a la central tèrmica de Maó»
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La proposició de llei per a declarar el Mediterrani lliure de prospeccions ja és una realitat
Aliança Mar Blava ha lliurat la Proposició de Llei per a
declarar el Mediterrani lliure de prospeccions
petrolieres al conseller de Medi Ambient del Govern de
les Illes Balears, Vicenç Vidal. Ara, la proposta haurà de
ser aprovada al Parlament illenc i després haurà de tenir
lloc al Congreso de los Diputados, on tres diputats
illencs la podran defensar. Des de Menorquins pel
Territori, celebram aquesta important passa cap a la
declaració del Mediterrani com un mar lliure de
prospeccions perquè consideram que l'arxivament dels
projectes de Schlumberger i Cairn Energy és insuficient.
Per tal de fer-la realitat, demanam als diputats de les
Illes Balears, tant als del Parlament com als del
Congreso, que posin les reivindicacions de la nostra
terra per damunt dels interessos de partit.
 Notícia a EuropaPress: «El Govern impulsa una ley para declarar el Mediterráneo libre de prospecciones»
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Els aliments poden ser el canvi
Tal com digué Henry Kissinger «controla el petroli i controlaràs les nacions, controla els aliments i controlaràs els
pobles». La producció i distribució d’aliments cada vegada està més controlada per unes poques multinacionals que
dictaminen què és produeix, com es produeix i a quin preu es ven, a part de fomentar un consum desenfrenat i
insostenible. I perquè és així? perquè es regeixen per la llei d’obtenció del màxim benefici, i perquè nosaltres els hi
donam suport en forma de doblers, cada vegada que els compram un producte.
Tornant a la frase inicial, vull explicar breument a quins aspectes fa referència el control d’aliments: l’acaparament de
terrenys agrícoles a gran escala amb finalitat comercial, l’especulació de matèries primeres per a grans
multinacionals, l’acaparament del mercat de llavors i la invasió de químics i transgènics.
Els aliments actuals tenen un preu ocult que no veim i que no pagam quan passam per caixa. Em refresc als costos
socials, ecològics i sanitaris derivats del model alimentari industrial. Les desigualtats socials, l’agressió al medi,
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l’augment de malalties i al·lèrgies relacionades amb l’alimentació, etc. són costos que no es carreguen al preu final
que pagam, però que sí s’haurien de carregar sobre les nostres consciències. Desenvoluparé un poc l’agressió al medi
ja que des del meu punt de vista no està tant en el boca a boca de la gent. La desforestació que redueix la capacitat
pulmonar del planeta, la implementació de monocultius que afavoreixen la presència de plagues, l’aplicació
d’insecticides químics per a controlar-les, l’aplicació massiva de fertilitzants químics per a incrementar la producció i
les males pràctiques agrícoles provoquen una degradació física, química i biològica del sòl i una contaminació de les
aigües. Tot açò traduït en un llenguatge planer vol dir que perdem capacitat per produir els nostres aliments.
Per sort, aquesta situació no és immutable i existeixen alternatives i un altre model alimentari segurament millor per
a la nostra salut, el medi i la societat. Estic xerrant d’un model format per petits productors que viuen i treballen prop
de casa nostra i que han triat ser responsables ecològicament, i uns consumidors que estan d’acord amb aquesta
aposta i caminen en la mateixa direcció. Una alimentació de proximitat i de temporada també contribuiria en benefici
nostre i del medi. Evitar, en la mesura del possible, transports innecessaris que ara per ara emeten gasos d’efecte
hivernacle i menjar productes de temporada que mantenen les propietats nutritives intactes.
En conclusió, podríem resumir aquest petit escrit amb la següent frase: la revolució comença a la taula. Un petit gest
com el de fer la compra, pot ser mostra de poder i tenir importants repercussions.
 Entrada al blog del web de MpT: «Els aliments poden ser el canvi»
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Menorquins pel Territori i al Consell de la Joventut de Menorca i al de les Illes Balears
Després de l’assemblea general celebrada el passat dissabte, vam iniciar els tràmits per a inscriure la nostra
associació i passar així a formar part del Consell de la Joventut de Menorca i també del Consell de la Joventut de les
Illes Balears. Aquests òrgans tenen la finalitat de donar suport i veu a agrupacions de joves illencs. També vam donar
la benvinguda a dues noves membres a la nostra associació que van venir per a informar-se sobre els projectes en
que estam fent feina a dia d’avui. Us animam a tots a participar a les assemblees generals que celebram cada dissabte
a les 16.30 h a l’Espai Mallorca a Barcelona.
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