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- Primer aniversari de Menorquins pel Territori
El passat diumenge 25 d’octubre, Menorquins pel Territori va complir el seu primer any de vida i de lluita.
Moltes gràcies a tots els que ens seguiu i donau suport, a tots els que col·laborau d’una manera o una altra amb
nosaltres i a tots els que formau o heu format part de l’associació.
 Entrada al blog de la página web de Menorquins pel Territori: 1r aniversari de Menorquins pel Territori

- Entrevista a Cecília Ligero sobre els inicis i evolució de Menorquins pel Territori.
Explica com va sorgir el col·lectiu i quines van ser les motivacions per començar aquest projecte, els diferents
temes en els que treballam i l’evolució de l’entitat durant el primer any de vida.


Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori: Entrevista a Cecília Ligero sobre els inicis de
Menorquins pel Territori
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- Marxa Mundial pel Clima 29N
Aquest any té lloc a París la 21a Conferència de les Parts #COP21 de la Convenció Marc de les Nacions Unides
pel #CanviClimàtic, on s’hauria d’arribar a un acord global i ambiciós per a solucionar la crisis climàtica i sistèmica a la
qual ens enfrontam com a societat. Tot i la urgència, les propostes de reducció d’emissions fetes pels diferents països
de cara a la cimera de París són del tot insuficients pel que fa a l’abandonament dels combustibles fòssils i a mantenir
la temperatura del planeta per sota dels límits considerats segurs per a la humanitat.
Per açò, el dia abans que es reuneixin els líders mundials, el diumenge 29 de novembre, s'ha convocat una marxa
mundial contra el canvi climàtic, i us convidam a participar-hi des del Moviment per la Justícia Climàtica.
 Pàgina web del Moviment per la Justícia Climàtica
Us podeu unir a la Marxa Mundial pel Clima al següent esdeveniment de Facebook.
 Esdeveniment de Facebook de la Marxa Mundial pel Clima
- Intervenció de Menorquins pel Territori, contra les prospeccions, al Ple de l’Ajuntament de Maó.
 Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori: Intervenció contra les prospeccions al ple
de l’Ajuntament de Maó
- Apareix mort, a les costes mallorquines, un cetaci de quatre metres. L’onatge ha impedit dur l’exemplar de
zífid comú a la costa i determinar-ne les causes de la mort, és molt poc freqüent veure aquest tipus de cetacis
a les costes, ja que viuen a mar obert.
 Article a Última hora: Aparece muerto un cetáceo de cuatro metros en Sant Elm
- Directius de l’empresa Spectrum Geo Limited han topat amb varis integrants de Marea Blava Mallorca a
l’entrada de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca on es reunien amb el conseller per explicar el
projecte i les seues intencions de realitzar les prospeccions sísmiques a les aigües de Balears.
 Article a Europa Press: Marea Blava Mallorca recible a los directivos de Spectrum para mostrar su
rechazo a las prospecciones en el mar balear
- El mar de Balears es podria catalogar com a ‘Punt per l’Esperança’ després de la valoració de la biòloga marina
Sylvia Earle i el seu equip, els quals determinaran si s’inclou a la seua xarxa mundial d’àrees marines
protegides.
 Article a Menorca.info: El mar de Balears podria ser catalogado como ‘Punto para la Esperanza’
- El potencial de l’energia fotovoltaica i el seu creixement en les principals economies mundials.
 Entrada a la pàgina web Tendencias en energia: La fotovoltaica imparable en las principales economías
del mundo
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- Després d’una llarga negociació, la UTE formada per les constructores Dragados i Antonio Gomila va registrar un
escrit en el Consell Insular de Menorca per el que accepta resoldre el contracte de les obres de reforma de la
carretera general en el tram entre Alaior i Maó. Així, dona per concloses les obres a la carretera i accedeix a pactar
la liquidació.
 Article a Menorca.info: La UTE acepta rescindir el contrato de la ‘general’ ‹‹de mutuo acuerdo›› con el Consell

- Vot per correu a les Eleccions Generals del 20 de desembre de 2015. Oberts els terminis pels vots per correu des
del passat 27 d’octubre.
S’apropen les eleccions a les Corts Generals i no podem fer abstenció, hem de maximitzar la participació per tal que el
conjunt de la societat surti plenament representat. Per aquest motiu us anunciam que els terminis pels vots per
correu han estat publicats des del passat 27 d’Octubre.
Anau a la vostra oficina de correus més propera amb el vostre DNI i demanau el vot per correu. Recordau l’après a les
passades autonòmiques, el vot s’ha de demanar quan abans millor per evitar situacions problemàtiques.
Tota la informació en el següent enllaç:
 Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori: Vot per correu a les Eleccions Generals del 20
de desembre 2015

www.menorquinspelterritori.org
contacte@menorquinspelterritori.org

