
Propostes d'inversions públiques davant la recessió econòmica
Abril 2020

AIGUA

• Intensificar  la  detecció  i  reparació  de  fuites  d'aigua  al  sistema  públic
d'abastiment.

• Recuperar i construir grans aljubs urbans per aprofitar les aigües pluvials.

• Incentivar la recuperació de cisternes privades.

• Incentivar l'aprofitament d'aigües grises.

• Implementar sistemes urbans de drenatge sostenible (com tancs de tempesta,
pavimentacions permeables a aparcaments, etc.)  a fi  de reduir  la càrrega de
pluvials en els sistemes unitaris de clavegueram. 

• Desviar pluvials recollits a conjunts de carrers que ja tenguin xarxa separativa,
per descarregar els sistemes de clavegueram.

• Construir claveguerams pendents a nuclis importants.

• Incentivar la construcció de filtres verds a cases aïllades sense clavegueram.

• Dotar a les depuradores dels sistemes necessaris per a poder reaprofitar l’aigua.

ENERGIA

• Remodelar les torres elèctriques electrocutants.

• Promocionar l'energia solar tèrmica (aigua calenta) a edificis públics i privats.

• Instal·lar  plaques  solars  fotovoltaiques  (electricitat)  a  les  taulades  d'escoles,
poliesportius i aparcaments, amb projectes oberts a la participació econòmica
ciutadana.

• Incentivar l'aprofitament tèrmic de la biomassa a les indústries de Menorca, en
base a projectes d'explotació sostenible de les zones forestals. 

• Incentivar  la  rehabilitació  energètica  d'habitatges,  en  especial  en  relació  a
l'aïllament tèrmic. 

ESPAIS NATURALS

• Mantenir i empedrar zones del Camí de Cavalls que pateixen erosions.

• Conduir aigua depurada d'Addaia cap a l'Albufera des Grau.

• Ampliar  la  xarxa  d'albergs  amb  la  rehabilitació  d'edificis  públics  o  privats
d'interès.

• Executar les accions aprovades pel fons Posidònia.

• Executar  i  descentralitzar  les  accions  aprovades  per  l'impost  de  turisme
sostenible. 

• Eliminar nuclis d'espècies invasores.
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PAISATGE

• Aixecar tots els enderrossalls dels camins públics rodats.

• Soterrar el cablejat urbà i rural.

• Netejar els abocadors descontrolats.

• Recuperar zones de conreu, sense perdre elements estructurals del mosaic rural.

MOBILITAT

• Habilitar un tram segur de Camí de Cavalls de Maó fins sa Mesquida.

• Construir carril bici entre Es Castell i Sant Lluís.

INDÚSTRIA

• Ajudar a la reconversió de la indústria lletera cap a obradors de transformació
que puguin usar les finques agràries que estan diversificant produccions. 

• Incentivar iniciatives de reparació d'electrodomèstics, mobles i voluminosos.

• Ajudar les empreses a adaptar i consolidar de manera efectiva el teletreball.

• Promocionar  les  adaptacions  ambientals  en  les  empreses  (residus,
contaminació, petjada ecològica...).

AGRICULTURA i ALIMENTACIÓ

• Llogar o habilitar espais urbans desaprofitats o perifèrics com a horts urbans
condicionats a agricultura ecològica no professional.

• Promoure horts educatius per a infants, amb educadors.

• Incrementar  compra  pública  de  productes  amb els  valors  de  salut,  natura  i
proximitat.

• Incorporar línies de formació agrària orientades a la diversificació i l'elaboració
de productes alimentaris diferenciats.

TURISME

• Incentivar  la  reducció  de  dimensions  d'hotels  de  turisme  massiu  i  la  seva
transformació en allotjaments de significativa sostenibilitat ambiental. 
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