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- Manca de compromís de l’Estat en la declaració del corredor de cetacis 
 

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca estudia amb preocupació el Programa de mesures d’estratègies 

marines de l’Estat, que es troba en consulta pública fins al 15 de març. La Conselleria presentarà al·legacions després 

de constatar la manca de compromís del govern de l’Estat en la declaració de la zona especialment protegida 

d’importància per al Mediterrani (ZEPIM) del corredor migratori de cetacis. A més s’oposa al fet que tampoc s’hi 

anunciï la signatura de l’Estat del Protocol d’alta mar del Conveni de Barcelona, un protocol contra la contaminació 

que prové de les activitats d’exploració i explotació de la plataforma continental i el fons del mar, com també el seu 

subsòl.  
 

 Entrada a la pàgina web de la CAIB: El Govern considera insuficient el compromís de l’Estat en la creació del corredor 

migratori de cetacis en el document Programa de mesures de les estratègies marines 

 

- Dia Mundial de l’Energia. Polítiques i mesures a dur a terme a Menorca 
 

Amb motiu del Dia Mundial de l’Energia, dimecres 17, el Consell Insular de Menorca ha programat un acte en el qual 

participaran el conseller de Medi Ambient, Javier Ares, i el tècnic del Consorci de Residus i Energia, Rafa Muñoz. A 

l’acte es projectarà el documental “Corazones Verdes frente al cambio climático” i es farà un debat posterior centrat 

en la valoració dels acords de la Cimera contra el canvi climàtic de París (COP21) i les polítiques i mesures a dur a 

terme contra el canvi climàtic a Menorca. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació .  
 

 Article a Menorc@aldia: Debaten en abierto las políticas y medidas a tomar en Menorca contra el cambio climático 

 Entrada a la pàgina web del CIMe: Celebrem el Dia Mundial de l’Energia amb el documental ‹‹Corazones Verdes, frente 

al cambio climático›› 
 

Per a més informació sobre l’esdeveniment podeu mirar la darrera secció “Aquesta setmana” del final del butlletí. 

També podeu veure el tràiler del documental “Corazones Verdes frente al cambio climático” clicant als següents 

enllaços. 
 

 Tràiler del documental “Corazones Verdes frente al cambio climático” 

 Tràiler crowdfunding del documental “Corazones Verdes frente al cambio climático” 

 

- Perilla el subministrament d’aigua a les illes durant l’estiu 
 

Al ple del Parlament s’ha debatut la problemàtica de l’aigua de cara a la temporada d’estiu i s’ha anunciat que no es 

podrà garantir el subministrament d’aigua per a totes les illes els mesos d’estiu per la sequera que s’està sofrint. La 

presidenta ha indicat que el subministrament es pot garantir en aquelles zones en què el sistema estigui en alça, però 

no a les zones en què no hi ha reserves suficients. També es prendran mesures quant a la gestió de les dessaladores 

de què disposen les illes. 
 

 Article a Ara Balears: Armengol: “No podem garantir el subministrament d’aigua a totes les illes durant l’estiu” 
 

El grup ecologista GOB Menorca ha valorat i analitzat la situació de sequera que pateix l’illa i l’abastiment d’aigua en 

un comunicat en què també ha tractat altres temes de vital importància per a Menorca, com són la gestió de residus, 

la quasi total dependència de combustibles fòssils, com també l’ecotaxa i programes de millora del Camí de Cavalls o 

de la recuperació i adequació de valors culturals lligats a la Menorca Talaiòtica. 
 

 Entrada a la pàgina web del GOB Menorca: Aigua, residus i energia haurien de ser prioritats de l’impost turístic 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8861050
http://www.caib.es/govern/pidip/dadesComunicat.do?lang=ca&codi=8861050
http://menorcaaldia.com/debaten-en-abierto-las-politicas-y-medidas-a-tomar-en-menorca-contra-el-cambio-climatico/
http://cime.es/publicacions/verpub.aspx?Id=11305
http://cime.es/publicacions/verpub.aspx?Id=11305
https://vimeo.com/140744302
https://www.youtube.com/watch?v=CqwpfYGZldY
http://www.arabalears.cat/balears/subministrament-aigua-potable-illes-estiu-garantir_0_1519648136.html
http://www.gobmenorca.com/aigua-residus-i-energia-haurien-de-ser-prioritats-de-limpost-turistic?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
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- Els motius de la rescissió i les dades sobre la situació actual del projecte de la carretera Me-1 
 

La presidenta Maite Salord explica els motius pels quals s’ha arribat a la rescissió de mutu acord, entre el Consell 

Insular de Menorca i la UTE Dragados – Antonio Gomila, del contracte d’obres de millora del tram Alaior – Maó. Una 

proposta d’acord que es va aprovar a la Comissió de Govern celebrada el passat dilluns dia 8. En primer lloc, la 

presidenta va explicar els antecedents que han dut l’equip de govern a replantejar el projecte des de la signatura del 

conveni de carreteres fins a la rescissió del contracte amb la UTE. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web del CIME: La presidenta Maite Salord explica els motius pels quals s’ha arribat a la rescissió del 

contracte d’obres de millora del tram Alaior – Maó i les dades sobre la situació actual del projecte de la carretera Me-1 

 Article a Menorc@aldia: Las obras del tramo Maó-Alaior empezarán a finales de este año o inicios de 2017 

 

- Comencen les tasques de millora de la seguretat del tram en obres 
 

Dilluns es va aprovar a la Comissió de Govern la rescissió del contracte, dimarts es va notificar formalment a la UTE i 

dimecres ja van començar les tasques per millorar la seguretat del tram en obres mentre s’elabora el nou projecte. 

Les feines van començar amb el desmantellament de l’encofrat de la rotonda de Biniai, que ja s’havia començat a 

construir. 
 

 Article a Menorca.info: La carretera se prepara para la espera del nuevo proyecto 

 

- El Consell i el GOB replantegen l’entrada del gas natural a Menorca 
 

El Consell Insular de Menorca, com ja va fer el GOB fa unes setmanes, defensa que el projecte no compta amb una 

base real que justifiqui la seua declaració d’utilitat pública i d’interès autonòmic. Aquest fet podria endarrerir 

notablement el projecte. L’administració insular ja ha emès un estudi juntament amb diverses al·legacions en què 

exposa que el projecte actual fa un ús excessiu del sòl rústic previst per acollir les tres infraestructures i no contempla 

les emissions contaminants derivades de les obres de canalització ni el transport en vaixell i en camions fins a les 

plantes distribuïdores. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Article a Menorca.info: El Consell se alinea con el GOB y rechaza dar facilidades a la red de Gas Natural 

 Entrada a la página web del GOB Menorca: Gas a Menorca. Sense tracte de favor 

 

- El model turístic menorquí: mite o realitat (1960 – 2015)  
 

La conservació de l’entorn natural és clau per al turisme i economia de Menorca. Analitzar cronològicament el 

turisme de masses a Menorca i emfatitzar l’evolució de les seues singularitats inicials, que han desembocat en una 

gran conscienciació social sobre la conservació de l’entorn natural, és un dels objectius del nou llibre de la 

menorquina Carolina Beltrán, doctora en Economia Aplicada per la UIB. 
 

 Article a Menorc@aldia: La conservación del entorno natural, clave para el turismo y economía de Menorca 

 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://www.cime.es/publicacions/verpub.aspx?Id=11084
http://www.cime.es/publicacions/verpub.aspx?Id=11084
http://menorcaaldia.com/las-obras-de-la-tramo-mao-alaior-empezaran-a-finales-de-este-ano-o-inicios-de-2017/
http://menorca.info/menorca/local/2016/569906/carretera-prepara-para-espera-del-nuevo-proyecto.html
http://menorca.info/menorca/local/2016/569652/consell-alinea-gob-rechaza-dar-facilidades-gas-natural.html
http://www.gobmenorca.com/gas-a-menorca-sense-tracte-de-favor
http://menorcaaldia.com/la-conservacion-del-entorno-natural-clave-para-el-turismo-y-economia-de-menorca/
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- Nova llei de consultes per a les Illes 
 

La consellera de Participació, Transparència i Cultura ha assegurat durant el ple del Parlament que les Illes Balears 

comptaran amb una llei de consultes l’any 2017 que permetrà fer consultes a nivell autonòmic, insular i municipal.  
 

 Article a dbalears.cat: Les Balears comptaran amb una Llei de Consultes l’any 2017 
 

 

 

- Gran inici del programa de visites “Viu Menorca Biosfera” 
 

El Consell Insular de Menorca ha mostrat la seua satisfacció davant l’exitós inici del programa "Viu Menorca Biosfera". 

Les activitats previstes dins el programa es van posar en marxa fa un parell de setmanes amb l'objectiu de divulgar els 

valors i el funcionament de la Reserva de la Biosfera de Menorca a partir de diverses visites on l'activitat humana i la 

seua relació amb el medi esdevé l'eix principal. L'assistència a les dues primeres activitats celebrades el passat mes de 

gener (Agricultura talaiòtica i Paisatges de pedra) fou completa i va assolir el límit d'aforament previst. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web del CIMe: Èxit de participació al programa de visites viu Menorca biosfera 

 Article a Menorc@aldia: Fulgurante inicio de participación en el programa ‘Viu Menorca Biosfera’ 

 

- Torna la Xarxa d’Assessors Lingüístics de Menorca 
 

El passat dijous es va reunir la Xarxa d’Assessors Lingüístics (XAL), integrada per assessors lingüístics del CIMe i dels 

ajuntaments, en la primera sessió d’aquesta legislatura, en la qual s’ha recuperat aquest grup de treball després de 

tres anys d’inactivitat. La XAL es va crear amb l'objectiu de coordinar les actuacions en matèria de normalització 

lingüística d'Administració local de Menorca, establir i acordar criteris de correcció i redacció de textos, elaborar 

models de documents administratius i material de difusió de la llengua i tractar qüestions de terminologia. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web del CIMe: La Xarxa d’Assessors Lingüístics de Menorca reprèn les seves tasques 

 Article a Menorca.info: El Consell recupera la red de asesores lingüísticos tres años después 

 

- Premis Ramon Llull 
 

El Govern de les Illes Balears anuncia la concessió dels Premis Ramon Llull d'enguany, uns guardons que atorga 

anualment a persones o entitats que han destacat dins el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en diferents 

àmbits. Aquest any hi ha hagut una destacada presència menorquina: el glosador Miquel Ametller, l’educadora Elvira 

Badia, l’empresari Bernat Pons Casals i el Grup Filharmònic de l’Ateneu de Maó. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Article a Ara Balears: Els guardonats amb els premis Ramon Llull 

 Article a Menorca.info: Miquel Ametller, Elvira Badia y Bernat Pons, premios Ramon Llull del Govern 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://dbalears.cat/balears/2016/02/09/288646/les-balears-comptaran-amb-llei-consultes-any-2017.html
http://www.cime.es/publicacions/verpub.aspx?Id=11250
http://menorcaaldia.com/fulgurante-inicio-de-participacion-en-el-programa-viu-menorca-biosfera/
http://cime.es/publicacions/verpub.aspx?Id=11298
http://menorca.info/menorca/local/2016/569862/consell-recupera-red-asesores-linguisticos-tres-anos-despues.html
http://www.arabalears.cat/balears/guardonats-Premi-Ramon-Llull_0_1522047992.html
http://menorca.info/menorca/local/2016/569916/miquel-ametller-elvira-badia-bernat-pons-premios-ramon-llull-del-govern.html


 

 
 

www.menorquinspelterritori.org  

contacte@menorquinspelterritori.org 

 

Butlletí núm. 015                                                Menorquins pel Territori 

Setmana 06, febrer de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí trobareu activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana. 

- A Menorca 
 

 Del dimarts 16 al diumenge 21 

EXPOSICIÓ “L’ILLA DELS TALAIOTS. MENORCA, CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL” 

Lloc: Museu de Menorca, Maó (Av. del Metge Camps, s/n). 

Descripció: exposició per atracar 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: Consell Insular de Menorca.  
 

 Dilluns 15 

PLE DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA SOBRE LA CARRETERA GENERAL 

Hora i lloc: a les 17.00 h a la Sala de Plens del Consell Insular de Menorca, Maó (Plaça Biosfera, 5). 

Descripció: en aquest ple es tractarà la rescissió definitiva del projecte de reforma del tram entre Maó i Alaior 

per deixar tancat el polèmic projecte. El ple és obert a tothom. 
 

 Dimecres 17 

DIA MUNDIA DE L’ENERGIA. PROJECCIÓ DE “Corazones Verdes frente al cambio climático“ I DEBAT 

Hora i lloc: a les 19.30 h a la sala del Cercle Artístic de Ciutadella (Plaça des Born, 19). 

Descripció: el documental tracta la manera com la humanitat ha tendit a considerar el canvi climàtic com una 

ficció inexistent. Després es farà un debat centrat en la valoració dels acords de la Cimera contra el canvi 

climàtic de París (COP21) i les polítiques i mesures per dur a terme contra el canvi climàtic a Menorca. 

Pots trobar més informació al cartell de l’esdeveniment aquí. També pots veure el tràiler clicant aquí. 
 

 

- Els pressupostos de l’Ajuntament de Ciutadella, presentats directament a la ciutadania  

 

L'Ajuntament de Ciutadella ha presentat directament els pressupostos als ciutadans. L'objectiu d'aquesta nova 

iniciativa, impulsada per l'equip de govern, és donar a conèixer d'una manera resumida i didàctica els detalls dels 

comptes municipals d'enguany i fer més propera i comprensible tota la gestió municipal, per tal de compartir amb els 

ciutadans la informació econòmica relativa a l'Ajuntament. 
 

A més de la notícia podreu trobar també la presentació que es va projectar durant la sessió. 
 

 Entrada a la pàgina web de l’Ajuntament de Ciutadella: On van els teus diners? Els pressupostos de Ciutadella explicats 

en obert a la ciutadania 

 

- Modificació de l’actual Llei de protecció animal  

 

S'ha aprovat al Parlament de les Illes Balears una Proposició no de llei per evitar els espectacles amb sadisme contra 

animals. El Parlament s’ha compromès a dur a terme la modificació de l’actual llei de protecció animal per regular una 

protecció tant d’animals domèstics com salvatges que hauria de preveure la prohibició de qualsevol espectacle que 

causés patiment a un animal, com també la supressió de qualsevol forma de foment a través de subvencions, 

inversions, beneficis fiscals, entre d’altres. 
 

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació. 
 

 Entrada a la pàgina web del Parlament: El Parlament es compromet a modificar l’actual Llei de protecció animal 

 Entrada a la pàgina web de MÉS: S’ha aprovat la PNL per evitar els espectacles amb sadisme contra animals 

 
 

 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://cime.es/Documents/Imatges/11305img4.jpg
https://vimeo.com/140744302
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=10476
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=10476
http://www.parlamentib.es/webdocs/NoticiaPIB.aspx?id=1706
http://www.mespermenorca.cat/2016/02/sha-aprovat-la-pnl-per-evitar-els.html
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 Dimecres 17 

TAULA RODONA SOBRE L’IMPOST TURÍSTIC 

Hora i lloc: a les 20.00 h a l’Ateneu de Maó (C/ Sa Rovellada de Dalt, 25). 

Descripció: taula rodona oberta a tothom en què es debatrà l’impost turístic o ecotaxa a les Illes Balears. Hi 

participaran el Govern Balear, el sector turístic i el GOB Menorca. 
 

 

 Dijous 18 

ACTE INFORMATIU SOBRE LA CARRETERA GENERAL 

Hora i lloc: a les 20.00 h al Molí del Rei, Maó (Camí des Castell, 53). 

Descripció: acte en què es mostraran diverses opcions per a cadascun dels punts més conflictius d’aquest 

tram de la carretera general, amb l’ànim de fomentar la reflexió col·lectiva i mantenir la participació 

ciutadana que aquest tema ha anat generant. Organitza: GOB Menorca. 
 

 Dissabte 21 

CONEIX LA MENORCA TALAIÒTICA. VISITA AL TALAIOT DE TREBALÚGER 
Hora: visites a les 09.30 h i a les 11.30 h as Castell. 
Descripció: excursió guiada al talaiot de Trebalúger, assentament d’hàbitat format per un talaiot de grans 
dimensions i de planta el·líptica, que se situa sobre un promontori rocós on antigament hi havia una altra 
edificació, descoberta amb l’excavació arqueològica. 
Acte gratuït però cal inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí. 
 

 Diumenge 21 

VIU MENORCA BIOSFERA. EXCURSIÓ PELS CAMINS DE L’AIGUA 

Hora i lloc: de les 09.30 h a les 13.30 h (la tornada al punt d’inici es farà mitjançant servei d’autobús). 

Descripció: excursió guiada pel barranc de Son Boter fins a Sant Tomàs per conèixer les característiques 

naturals d’aquests ambients i la importància de l’aigua en la seua formació. Recorregut de 5 quilòmetres de 

baixa dificultat. Organitza: Consell Insular de Menorca. 

Acte gratuït amb inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí. 
 

- A Barcelona 
 

 Dimecres 17 

COL·LOQUI AMB LA LINGÜISTA CARME JUNYENT 

Hora i lloc: a les 19.00 h a l’Espai Mallorca (Plaça Vicenç Martorell, 1). 

Descripció: col·loqui de temàtica oberta i flexible amb la lingüista Carme Junyent, que parlarà de la llengua 

catalana en el context de diversitat lingüística actual i el llenguatge sexista. Organitza: Espai Mallorca amb la 

col·laboració de Nettalking. 
 

 Dijous 18 

ACCIONS PER AL CANVI. PROJECCIÓ DE “Corazones verdes: la ciudadanía contra el cambio climático” 

Hora i lloc: de les 18.30 h a les 21.00 h a La Fàbrica del Sol (Passeig Salvat Papasseit, 1). 

Descripció: cinefòrum per conèixer les causes i proposar accions per lluitar contra el canvi climàtic. Després 

es farà un debat participatiu amb les experiències del nostre entorn que promouen un canvi social contra el 

canvi climàtics. Organitza: Empremta. 

Més informació i inscripcions clicant aquí. També pots trobar el cartell per a la difusió clicant aquí. 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://menorquinspelterritori.org/wp-content/uploads/2016/01/Coneix-la-Menorca-talai%C3%B2tica.jpg
http://viu.biosferamenorca.org/publicacions/verpub.aspx?Id=979
http://lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/activitats-quadrimestrals-public-individual/accions-al-canvi
http://lafabricadelsol.bcn.cat/inscripcions/sites/default/files/imatges_events/2016/1Q_2016/cartell_accions_per_al_canvi.pdf#overlay-context=activitats-quadrimestrals-public-individual/accions-al-canvi

