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- El Parlament dóna suport a la protecció del corredor de migració de cetacis
El Parlament de les Illes Balears aprova una declaració institucional per protegir el corredor de migració de cetacis del
Mediterrani i donar suport a la seua declaració com a zona especialment protegida d’importància per al Mediterrani
(ZEPIM), en el marc del conveni de Barcelona. També ha instat el govern espanyol que aprovi un règim preventiu de
protecció i de mesures de reducció del soroll submarí davant els permisos d'explotació d'hidrocarburs.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Entrada a la pàgina web del Parlament: El Parlament es manifesta a favor de la declaració del corredor de cetacis
Article a La Vanguardia: El Parlamento balear aprueba una declaración para proteger el corredor de migración de cetáceos
Article a Mallorca Confidencial: El Parlament protegerá el corredor de migración de cetáceos
Article a Ibiza diario: El Parlament aprueba una declaración para proteger el corredor de cetáceos

Davant d’aquest posicionament, Aliança Mar Blava ha felicitat en un comunicat tots els grups del Parlament per
l’aprovació unànime de la declaració institucional a favor de la protecció del corredor de migració de cetacis.


Entrada a la pàgina web d’Aliança Mar Blava: Alianza Mar Blava felicita al Parlament balear por aprobar unánimemente
una declaración a favor de la protección del corredor de migración de cetáceos

- Dos anys d’una lluita que encara continua
El proper dilluns 22 de febrer es compliran dos anys de la gran manifestació contra les prospeccions petrolieres i l’inici
d’aquesta lluita. Un èxit de tota la societat eivissenca, gràcies a la implicació que va aconseguir la campanya
#EivissaDiuNo, que va inundar les xarxes socials i va aconseguir enganxar els més joves i fins i tot algunes celebritats.


Article a Diario de Ibiza: Dos años desnudos contra el petróleo

- Menorquins pel Territori col·labora amb l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de
Barcelona (EUETIB)
Menorquins pel Territori col·labora, el proper dimecres 24, a la xerrada “Quin model energètic volem?”, que
organitza l’assemblea EUETIB durant la seua setmana cultural. A la xerrada hi participaran Nico Ribas, membre i
impulsor de la plataforma Eivissa Diu No; Olga Alcaraz, membre del grup de Recerca Sostenibilitat, Tecnologia i
Humanisme de la UPC; i Jordi de la Hoz, membre del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC. Explicaran la
problemàtica de les prospeccions petrolieres al Mediterrani i com afecten cada territori, com també el model
energètic actual i com afecta el canvi climàtic. Trobareu més informació sobre l’esdeveniment a la secció del butlletí
Aquesta setmana.

- La sequera comença a afectar la fauna de l’Albufera des Grau
La manca de pluja dels últims mesos ha provocat una baixada significativa del nivell de l'aigua a l'Albufera des Grau.
Açò explica la gran abundància de peixos morts que s’han trobat a la zona per una forta anòxia. Aquesta alteració pot
tenir greus impactes ecològics, que podrien afectar la fauna endèmica, entre moltes altres espècies.


Article a Menorc@aldia: Muerte masiva de peces en s’Albufera des Grau
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- A Menorca es desaprofita més de la meitat dels recursos de biomassa forestal
La biomassa és una de les opcions amb més projecció de futur dins les energies renovables. El seu potencial equival a
més de 5.000 tones de petroli a l’any –quantitat suficient per cobrir al voltant del 5% de la demanda energètica de
l’illa.
 Article a Menorca.info: Menorca aprovecha menos de la mitad de sus recursos de biomassa forestal

- Es veta una xerrada a Alaior sobre la carretera general
L’Ajuntament d’Alaior va decidir revocar l’autorització d’ús de la sala d’activitats ciutadanes per l’acte sobre la
carretera general, programat per al passat dijous, en el qual va participar la presidenta Maite Salord al·legant, en un
comunicat, deslleialtat institucional.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Article a Menorc@aldia: Comunicado del Ayuntamiento de Alaior
Article a Menorca.info: Alaior prohíbe una conferencia de Maite Salord en el Ayuntamiento sobre la carretera general
Article a Menorc@aldia: El Ajuntament d’Alaior veta un acto por la presencia de Maite Salord

Al final l’esdeveniment va tenir lloc a Can Salort, seu de la UIB, tot i que l’equip de govern local va cedir finalment la
Sala d’Activitats Ciutadanes.



Article a Menorc@aldia: El equipo de gobierno de Alaior cede la Sala d’Activitats Ciutadanes
Article a Menorca.info: La UIB acoge a Maite Salord tras el veto del Ayuntamiento de Alaior

- Nou curs de formació ambiental per a excursionistes
El GOB Menorca organitza un curset de formació ambiental pensat per a excursionistes, orientat a donar una visió
general dels valors naturals de Menorca, el paisatge, la geologia, les plantes i la fauna. Consistirà en una sèrie
d’excursions complementades amb les corresponents sessions teòriques. El curs tindrà lloc els dies 11, 12, 18 i 19 de
març, i 8, 9, 15 i 16 d’abril. Per assistir-hi cal apuntar-se (trobareu informació sobre com fer-ho a la pàgina web del
GOB). Té la col·laboració de l’Agència de la Reserva de Biosfera de Menorca del CIMe.



Entrada a la pàgina web del GOB Menorca: Nou curs per excursionistes
Article a Menorc@aldia: Organizan un curso de formación ambiental para excursionistas

Podeu trobar informació més detallada sobre el curs al programa.


Programa del curs de formació ambiental per excursionistes

- Rescissió definitiva del projecte de reforma de la Me-1
El passat dilluns es va celebrar el ple del Consell Insular de Menorca en el qual es va tractar la rescissió del contracte
del projecte de reforma de la carretera general de mutu acord entre el CIMe i la UTE. Així, es va deixar per tancat
definitivament la rescissió d’aquest contracte i es va posar en marxa la revisió i presentació de noves propostes de
projectes.


Entrada a la pàgina web del CIMe: Ple ordinari de dia 15 de febrer de 2016
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El GOB Menorca va organitzar el passat dijous un acte informatiu per donar a conèixer les diverses opcions per a
cadascun del punts més conflictius del tram de la carretera general i per facilitar la participació ciutadana en les
reflexions sobre la carretera.


Entrada a la pàgina web del GOB Menorca: Diàleg del GOB sobre el tram de carretera de Maó a Alaior

- Som talaiòtics? Similituds entre la societat actual i la cultura talaiòtica
El Consell Insular de Menorca i el Museu de Menorca presenten el nou programa d’activitats vinculades a l’exposició
“L’illa dels talaiots”, que porta per títol Som talaiòtics? Viure a Menorca abans i ara. Té l’objectiu de despertar
l’interès dels menorquins pel patrimoni prehistòric de l’illa, explorant quins són els punts en comú i quines són les
diferències entre els menorquins actuals i els menorquins d’època talaiòtica.




Entrada a la pàgina web del CIMe: Presentació del programa “Som talaiòtics? Viure a Menorca abans i ara”
Article a Menorc@aldia: El Consell explora las similitudes entre la sociedad actual y la talayótica
Article a Menorca.info: El Consell y el Museo organizan actividades para divulgar la Menorca Talayótica

- Continua l’èxit del programa “Viu Menorca Biosfera”
El passat diumenge es va fer la visita del programa “Viu Menorca Biosfera” a la finca des Tudons, on van participar
prop de 70 persones, i es va completar novament el límit d’aforament. A més d’una visita a la Naveta des Tudons,
amb explicacions de l’arqueòleg i director insular de Cultura i Patrimoni, els assistents van tenir l’oportunitat d’assistir
a l’elaboració i posterior tast de productes locals.


Article a Menorc@aldia: Es Tudons: tercer pleno del programa ‘Viu Menorca Biosfera’

- El Parlament de les Illes Balears estudiarà l’ús terapèutic del cànnabis
Els partits del Pacte (PSIB, MÉS i Podem) convoquen una ponència a la seu del Parlament a partir d’una proposició no
de Llei (PNL) amb l’objectiu d’estudiar les possibilitats d’ús terapèutic del cànnabis i la regulació dels clubs
d’autoconsum i autocultiu a les Balears.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Article a dBalears: L’ús terapèutic del cànnabis, a debat al Parlament
Article a Menorca.info: Los partidos del Pacte crearán una ponencia para estudiar el uso terapéutico y los clubs de cannabis
Article a Ara Balears: L’ús social i terapèutic del cànnabis, a estudi al Parlament

- El Parlament aprova una Proposició No de Llei per rebutjar el TTIP
El text aprovat preveu que el Parlament insti el Govern a declarar les Balears territori contra l'aplicació del TTIP.


Article a dBalears: Les Balears rebutgen el TTIP
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- El Parlament instarà el Govern a lluitar contra la pobresa energètica
La Comissió de Medi Ambient del Parlament aprova una iniciativa del PSIB que insta el Govern a continuar lluitant
contra la pobresa energètica. Es vol analitzar i quantificar la problemàtica real de les Illes i agilitzar les mesures que
evitin els talls de subministrament elèctric durant l’hivern a les famílies amb manco recursos econòmics.


Article a dBalears: El Parlament instarà el Govern a lluitar contra la pobresa energètica

- Es constitueix la primera cooperativa del cotxe elèctric compartit a Mallorca
Ecotxe –una cooperativa de consum sense ànim de lucre– vol desenvolupar el model de cotxes compartits
exclusivament elèctrics. El cotxe compartit funciona a través de reserves prèvies, emprant el vehicle a les hores
reservades i pagant només per l’ús que se n’hagi fet.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a dBalears: Es construeix la primera cooperativa de cotxe elèctric compartit a Mallorca
Article a Ecodiari: Neix Ecotxe, una cooperativa de cotxe elèctric compartit a Mallorca

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


Del dimarts 23 al diumenge 28
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.



Divendres 26 i dissabte 27
JORNADA DE PORTES OBERTES AL MUSEU MUNICIPAL DE CIUTADELLA BASTIÓ DE SA FONT
Hora i lloc: de les 10.00 h a les 14.30 h al Bastió de sa Font, Ciutadella (Portal de la Font, 5).
Descripció: jornada de portes obertes al Museu Municipal de Ciutadella Bastió de sa Font en motiu del dia de
les Illes Balears. El dissabte 27 de les 10.30 h a les 13.30 h es faran tallers de gravat prehistòric i de mosaics
per a fillets.
Dissabte 27
MARXA EUROPEA PELS DRETS DELS REFUGIATS
Hora i lloc: a les 12.00 h a la Plaça Miranda, Maó.
Descripció: Menorca participa a la marxa europea per defensar els drets dels refugiats. Es vol fer una crida al
govern local, nacional i europeu per tal d’activar de forma immediata les accions i els recursos necessaris
perquè els refugiats que fugen de la guerra ho facin de manera segura i rebin l’atenció d’acord amb els Drets
Humans i d’Asil vigents.
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- A Barcelona


Dimecres 24
XERRADA QUIN MODEL ENERGÈTIC VOLEM?
Hora i lloc: a les 11.00 h a la sala d’actes de l’EUETIB, UPC (Edifici UR1 del C/ Comte d'Urgell, 187).
Descripció: xerrada on s’explicarà la problemàtica de les prospeccions petrolieres al Mediterrani i com
afecten cada territori, com també el model energètic actual i com afecta el canvi climàtic. Organitza:
assemblea EUETIB amb la col·laboració de Menorquins pel Territori i Menorca Diu No.
Més informació a l’esdeveniment de Facebook fent clic aquí. També podeu trobar el cartell de difusió aquí.
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