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Segons Aliança Mar Blava el 2017 serà clau per a protegir el Mediterrani de prospeccions
L’arxivament del projecte de prospeccions de Schlumberger en el
golf de Lleó i la denegació de l’autorització ambiental al projecte
MedSalt-2, han estat els principals èxits en la protecció del mar
Mediterrani d’aquests tipus de sondejos, segons Aliança Mar Blava,
que considera que el 2017 serà clau per a tirar endavant amb la
protecció del mar. Aliança Mar Blava ha destacat que s’ha
aconseguit consolidar el procés de la futura declaració del Corredor
de Migració de Cetacis com a Zona Especialment Protegida d’Importància pel Mediterrani (ZEPIM) del Conveni de
Barcelona, per el seu extraordinari valor ecològic. Tot i açò, l’amenaça encara és present. L’entitat s’ha plantejat en el
seu pròxim debat una Proposició de Llei per a declarar les aigües jurisdiccionals espanyoles del Mediterrani com a
zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs. Un dels majors reptes és que en el 2017 sigui aprovada en el Parlament
balear i es pugui tramitar en el Congrés.
 Noticia a Menorca.info: «Mar Blava cree que 2017 será "clave" para proteger el Mediterráneo de prospecciones»
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Eivissa i Formentera deixaran d’estar exemptes de pagar «l’impost al sol» el 2017
Així consta a l’esborrany de l’ordre ministerial de peatges que el
Govern central preveu aprovar el gener de 2017. A Eivissa i
Formentera, on el Real Decret 900/2015 tenia valor zero per a totes les
categories de peatges d’accés i períodes horaris (igual que Canàries,
Ceuta i Melilla), es començarà a cobrar algunes categories en el
període 1 (de les 12.00 h del matí a les 22.00 h de la nit).
Concretament, s’estableixen preus entre 0,3 i 1,4 cèntims per a quatre
tarifes, totes elles de manco de 15 kW pel que afectaran
majoritàriament a petites instal·lacions de naus industrials.
 Noticia a Diario de Ibiza: «Ibiza y Formentera dejarán de estar exentas de pagar el 'impuesto al sol' en 2017»
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El Govern duplica el peatge a les energies renovables a Menorca i a Mallorca
Altra vegada una nova mesura desfavorable per a la
implementació d’energies renovables a Menorca i a Mallorca.
En aquest cas els perjudicats només són els autoconsumidors
de les Illes Balears perquè a partir del dia 1 de gener de 2017,
generar i consumir energia serà el doble de car. El Govern
central ha decidit pujar la part variable de l’autoconsum, el que
es coneix com «impost al sol». Així, segons els càlculs del
director general d’Energia del Govern, Joan Groizard, el cost
mitjà de produir i consumir un megawatt hora d’energia verda
costarà ara 40 euros (el preu varia des dels 20 als 70 euros depenent de la potència de les plaques solars, el tram
contractat, etc.) quan el cost fins ara era de 19 euros. Des de Menorquins pel Territori només volem recordar-li al
Govern central que sí, que ara hi perdran econòmicament els autoconsumidors, però d’aquí uns anys hi perdrem tots
econòmicament, mediambientalment i amb salut. Amb aquests canvis estan generant una incertesa i por als usuaris a
l’hora de decidir-se a fer una inversió per les energies renovables. Al realitzar una inversió, els usuaris es basen en
xifres actuals per fer els càlculs de rendibilitat i que el camí es clar i no hi posaran més traves pel mig per impedir la
implementació de l’autoconsum de les energies renovables. Però no, es veu que els autoconsumidors pensen de
manera errònia.
 Noticia a Menorca.info: «El Gobierno duplica el peaje a las energías renovables en Menorca y Mallorca»
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L’hivern atípic de l’Àrtic es deu a la influencia dels humans en el clima
Per a l’Àrtic, com per tot el planeta en la seua totalitat, el
2106 ha estat excepcionalment temperat. Durant bona part
de l’any, les temperatures a l’Àrtic han estat molt més altes
del normal, i les concentracions de gel marí s’han situat a
nivells excepcionalment baixos. Aquestes condicions afecten
als patrons migratoris dels mamífers marins, i s’han
relacionat amb la fam i l’extrema mortalitat dels rens, a més
d’afectar els hàbits dels ossos polars. El 2016 ha estat un any
anormal i incloent dins els models de predicció tots els
efectes humans negatius sobre el planeta, un any així
només es donaria una vegada cada dos-cents anys. Però si no deixam d’emetre gasos com ho esteim fent, aquest
episodi de calor deixarà de ser una raresa. Si no reduïm les emissions, calculam que a final de la dècada de 2040
aquest succés es produirà de mitjana una vegada cada dos anys.
 Noticia a El País: «Sí, el invierno atípico del Ártico se debe a la influencia de los humanos en el clima»
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Demà
M'agradaria recomanar el documental francès Demà. Un documental ecologista, revolucionari i esperançador en el
què a partir d'un estudi que diu que en 100 anys, gran part de la humanitat pot desaparèixer a causa d'un combinat
de crisis econòmica, ecològica i social. L'actriu Melanie Laurent i l'activista Cyril Dion recorren diferents punts del
planeta on comencen a canviar petites coses per a donar exemple d'aquestes alternatives. El documental està dividit
en 5 capítols: agricultura, economia, energia, democràcia i educació. Visiten des de Detroit, on s'està desenvolupant
una agricultura urbana orgànica; a San Francisco, que recicla el 100 % de les seues deixalles; a algunes ciutats de Gran
Bretanya que tenen una moneda pròpia que afavoreix al comerç local; o a Islàndia, que ja és 100 % sostenible a base
d’energies renovables (açò són alguns exemples entre molts altres que surten al documental).
Tot i que el tema principal és alarmant, el documental et contagia d'optimisme i de ganes d'actuar. Per a canviar el
món no cal que vagis molt lluny, n'hi ha prou en que facis petites coses individualment o a la teua ciutat o regió, per
tant, perquè no començar a fer-ho a Menorca?
L'illa disposa dels recursos suficients i és que no seria polit tenir una Menorca així? Sostenible amb energies
renovables, que aposti pel producte local i un exemple per a altres llocs del món.
Malgrat tot, perquè açò sigui possible de manera col·lectiva s'ha de crear consciència social que faci que la gent
adopti aquesta conducta des del convenciment que és la millor manera de fer les coses.
Ara que comença un any nou i és època de desitjos i propòsits seria un bon moment per a començar a millorar i
aconseguir aquest demà desitjat.
 Entrada al web de MpT: «Demà»
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Salvem la Reserva Marina
El passat dimarts 27 de desembre, Menorquins pel Territori es va reunir amb el GOB Menorca, grup ecologista de
referència a l'illa. En la reunió, es va tractar la necessitat de defensar la Reserva Marina del Nord de Menorca, ja que
s'ha detectat que darrerament està patint agressions de forma continuada. Per aquest motiu, vam acordar la
convocatòria d'una acció conjunta entre les dues associacions per reivindicar la Reserva i exigir-ne la protecció. Així,
ens trobarem el dissabte que ve, 7 de gener, a l'entrada de l'aparcament de la urbanització de Platges de Fornells a
les 10.00 h, i farem una petita excursió fins a Fornells. Si et vols unir després de la caminada, ens trobaràs a les
12.00 h a la Torre de Fornells on tindrà lloc la lectura d'un manifest i una abraçada simbòlica a la mar.
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