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- Iran negocia construir una refineria de petroli a Espanya
Iran planeja participar en la construcció d'una refineria de petroli a Espanya. El projecte, encara en fase de
negociació, preveu una planta amb capacitat per refinar 200.000 barrils diaris i estarà finançat a parts iguals per
Teheran i inversors espanyols.
 Article a El País: Irán negocia construir una refineria de Petróleo en España

- El corredor de cetacis és una necessitat i obligació legal
L’Associació Tursiops, que cuida els cetacis al Mediterrani, ha donat molta importància al corredor per aquests
animals del mar balear que ja tenen una protecció legal molt clara. Uns sondejos com els que es planegen els
obligaria a variar i allargar la ruta per arribar als llocs on mengen i s’aparellen, cosa que podria tenir efectes molt
perniciosos.
 Article a Menorc@aldia: La Asociación Tursiops señala la necesidad de crear el corredor protegido de cetáceos

- La “gallina dels ous d’or” ha mort. L’era del petroli arriba a la seua fi
Les autoritats d’Aràbia Saudita s’han plantejat seriosament la venda d’Aramco, l’empresa de petroli i gas més valuosa
del món i de titularitat pública. El petroli no tornarà a ser ni la meitat de rendible que fa dos anys, atès que l’auge de
les renovables i l’ús cada vegada més eficient dels hidrocarburs han disminuït la demanda del cru.
 Article a El economista: Arabia Saudí ‘reconoce’ el fin de la era del Petróleo con la venta de Aramco
- El parc eòlic de Milà tancarà l’any amb un saldo econòmic positiu
Després d’uns anys de dèficit econòmic pels canvis en la regulació de les energies renovables i de la política
impositiva aplicada pel govern de la legislatura passada, el parc eòlic des Milà tancarà l’exercici econòmic d’aquest
passat 2015 amb valors positius.
 Article a Menorc@aldia: Es Milà cerrará el ejercicio 2015 con un saldo económico positivo

- “L’ILLA DELS TALAIOTS. Menorca, candidata a Patrimoni Mundial”
El Consell Insular de Menorca organitza l’exposició “L’ILLA DELS TALAIOTS. Menorca, candidata a Patrimoni Mundial”,
emplaçada al Museu de Menorca i oberta del 15 de gener al 29 de maig. Passarà a Sant Diego (Alaior), del 10 de juny
al 31 de juliol, i a la Sala El Roser (Ciutadella), del 13 d’agost al 29 d’octubre. L’exposició té com a objectiu central
apropar el coneixement i els valors universals de la prehistòria de Menorca a menorquins i visitants, com també el
perquè i el com de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Menorca Talaiòtica
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Entrada a la pàgina web del Consell Insular de Menorca: Inauguració de l’exposició itinerant “L’ILLA DELS TALAIOTS.
Menorca, candidata a Patrimoni Mundial”
Article a Menorc@aldia: ‘L’illa dels talaiots’ reabre el Museu de Menorca
Article a Menorca.info: El patrimoni prehistòric s’obre al món
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- Promoció de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a FITUR
La Conselleria d’Innovació, Investigació i Turisme centrarà la promoció del turisme cultural i la gastronomia de
Balears a la Fira Internacional de Turisme (FITUR), que tindrà lloc a Madrid del 20 al 24 de gener. Així mateix es
donarà a conèixer la candidatura de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni de la Humanitat.
 Article a Menorca.info: La candidatura de la Menorca Talaiòtica se promocionará en Fitur

- El govern balear aprova un nou decret llei de mesures urgents en matèria urbanística
El Govern de les Illes Balears va aprovar el passat dimarts un nou decret llei de mesures urgents en matèria
urbanística que deixa sense efecte, fins al desembre del 2017, els aspectes més relacionats amb la urbanització i les
lleis turística, agrària i de sòl, aprovades en la legislatura anterior, que han permès amnisties als infractors i han
afavorit interessos determinats i sectors econòmics concrets al marge dels procediments urbanístics i territorials que
garanteixen l’interès general.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Ara Balears: El Govern aprova el decret llei de mesures urgents en matèria urbanística
Entrada a la pàgina web del Consell Insular de Menorca: El Consell Insular de Menorca valora de manera molt positiva el
Decret Llei de mesures urgents en matèria urbanística aprovat avui pel Govern de les Illes Balears

El decret llei deixa en suspens (de manera total, parcial o amb modificacions) prop de mig centenar d’articles,
disposicions o punts de les lleis de sòl, turística i agrària, entre les quals la Norma Territorial Transitòria (NTT) i el Pla
Territorial Insular de Menorca (PTI).
Consulta aquí les lleis que es veuen afectades pel nou decret llei i quines afectacions tenen.


Entrada a la pàgina web del Govern de les Illes Balears. Lleis que es veuen afectades pel nou decret llei

Associacions com l’Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME), la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca
(FAGME) i Agropecuària i Recursos Naturals (AGRENA) han mostrat preocupació i descontentament davant d’aquest
nou decret llei aprovat pel govern balear.
 Article a Menorca.info: Los hoteleros de Menorca rechazan el decreto urbanístico del Govern


Article a Menorca.info: Los payeses critican que “vuelvan las trabas” para reformas en el campo

- Excursió a peu plena de singularitats cap als monuments arqueològics
Devers 260 persones van participar el passat diumenge a l’excursió entre Cala en Porter i els monuments
arqueològics de ses Roques Llises i na Comerma de sa Garita, organitzada pel Departament de Cultura del Consell
Insular de Menorca i el GOB en el marc dels actes de la festivitat de Sant Antoni. Durant el recorregut es van poder
veure molts arbres fruiters, a més d’alguns arbres llistats com a arbres singulars, com una enorme mata llentrisca i
dos pacaners.



Entrada al la pàgina web del GOB Menorca: A peu pels camins de la història
Article a Menorc@aldia: 261 personas participan en la excursión de Cala en Porter hasta ses Roques Llises
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Aquí trobareu algunes activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
- A Menorca






Del dilluns 18 al diumenge 24
Exposició “L’ILLA DELS TALAIOTS. Menorca, candidata a Patrimoni Mundial”
Lloc: Museu de Menorca (Avinguda Doctor Guàrdia, s/n).
Descripció: exposició per acostar el coneixement i els valors universals de la prehistòria de Menorca a
menorquins i visitants, com també el perquè i el com de la candidatura a Patrimoni Mundial de la Menorca
Talaiòtica. Organitza el Consell Insular de Menorca.
Exposició “El català de Menorca a través de la història. Llengua compartida”
Lloc: Biblioteca Pública de Maó (Plaça Conquesta, 8)
Descripció: recorregut des del segle XIV fins al XXI que explica el model de llengua escrita del català de
Menorca i com aquest registre manté una gran unitat idiomàtica amb la resta de territoris catalanoparlants.
Organitzada amb la col·laboració d’Acció Cultural de Menorca.
Dimecres 20
Amenaça de les prospeccions petrolieres a Menorca i presentació de la Plataforma Aliança Mar Blava
Hora i lloc: a les 20.15 h a Cas Vesins, Ferreries (C/ Reverend Pare Huguet, 48).
Descripció: xerrada col·loqui sobre l’amenaça de les prospeccions petrolieres a Menorca i presentació de la
Plataforma Aliança Mar Blava. Ho organitza l’Associació de Vesins s’Enclusa.
Dissabte 23
Coneix la Menorca Talaiòtica. Visita al poblat talaiòtic de Binissafullet
Hora i lloc: a les 09.30 h i a les 11.30 h al Poblat talaiòtic de Binissafullet (accés al quilòmetre 2,3 de la
carretera Me-5 de Sant Lluís, direcció Binissafúller).
Descripció: excursió guiada pel poblat talaiòtic de Binissafullet. Habitat a partir del segle X aC, i especialment
durant els segles IV-III aC, encara conserva diversos elements característics, com ara un talaiot, un recinte de
taula, una sala hipòstila, habitatges, restes de sitges, etc. Organitza el Consell Insular de Menorca.
Cal inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí.

- A Barcelona


Dilluns 18
Reunió oberta de 350 BCN - ¡A por el 2016!
Hora i lloc: a les 19.00 h a l’Ateneu L’Harmonia, recinte Fabra i Coats (C/ Sant Adrià, 20).
Descripció: primera reunió oberta de l’any per reprendre l’activitat i encarar el nou any. Més informació a
l’esdeveniment de Facebook clicant aquí.
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