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- Itàlia duu les prospeccions petrolieres a referèndum
Itàlia celebrarà un referèndum el 17 d’abril sobre l’abolició de la norma que permet les prospeccions petrolieres a la
costa, segons informa el president de la República italiana, Sergio Mattarella, després que el Tribunal Constitucional
en donàs el vistiplau.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Expansión: Italia celebrará referéndum el 17 de abril sobre prospecciones petrolíferas
Article a Europa press: El Tribunal Constitucional italiano permite la celebración de un referéndum sobre prospecciones

- Els cetacis del mar Mediterrani
Sabies que al mar Mediterrani hi viuen de forma habitual fins a vuit espècies de cetacis, entre dofins, balenes i zífids,
a més d’altres espècies visitants o espontànies, entre les quals destaca l’orca? Aquest article pretén donar un
coneixement més ampli dels cetacis que viuen al mar de davant de casa.


Entrada a la pàgina web de All you need is Biology: Cetacis del mar Mediterrani

- Presentació de la Institució Francesc de Borja Moll
Després de la presentació oficial a Palma, el proper divendres 4 de març es presentarà la Institució Francesc de Borja
Moll a Menorca. L’acte es farà a Ciutadella, localitat natal del filòleg i lingüista menorquí Francesc de Borja Moll, un
dels grans representants de la lingüística catalana. La Institució, que ha recuperat l’editorial i ha impulsat la difusió de
la figura i l’obra del científic, donarà continuïtat a nombroses obres. Trobareu més informació sobre l’esdeveniment a
la secció del butlletí Aquesta setmana.


Article a Menorc@aldia: La Institució Francesc de Borja Moll también se presenta en Menorca

Podeu veure també les entrevistes en català i castellà fetes al filòleg i lingüista menorquí Francesc de Borja Moll.
 Entrevista en català al filòleg i lingüista menorquí Francesc de Borja Moll
 Entrevista en castellà al filòleg i lingüista menorquí Francesc de Borja Moll

- Guia de jaciments de la Menorca Talaiòtica
El conseller de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, i el director insular de Patrimoni, Antoni Ferrer, han presentat
l’edició en català de la guia de jaciments de la Menorca Talaiòtica. La guia, que acull la informació descriptiva dels
trenta-dos jaciments talaiòtics més representatius de les diferents fases de la prehistòria de l’illa, ja disposava de
l’edició en castellà i anglès. L’objectiu d’aquesta nova edició en català és arribar a un altre tipus de públic, no sols a la
gent de les Illes sinó també als turistes procedents de Catalunya.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada a la pàgina web del CIMe: El Departament de Cultura presenta l’edició en català de la guia de jaciments de la
Menorca Talaiòtica
Article a Menorca.info: Presentada la guía en catalán de la Menorca Talayótica
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- Marxa per la defensa dels drets dels refugiats
Arran de la greu crisi de refugiats que es viu des de l’any passat a Europa i la inacció de la Unió Europea, centenars de
col·lectius i entitats de molts països europeus han fet una crida a mobilitzar-se en defensa dels drets de les persones
que fugen dels seus països en conflicte. Amb el lema conjunt “Exigim vies segures”, es van convocar el passat dimarts
27 de febrer un centenar de manifestacions, en més de vint països, a favor d’una Europa “humana i solidària, no
només responsable i fidel a la legalitat i al dret humà d’asil, sinó també que reconegui la seua responsabilitat en el
drama de les persones refugiades”.


Article a vilaweb: Un centenar de manifestacions a tot Europa en defensa dels drets dels refugiats

Unes 300 persones a Menorca i unes 2000 a Barcelona van sortir als carrers per sumar-se a l’acte reivindicatiu
demanant una via segura a Europa i una Europa humana i solidària. Les marxes han estat organitzades per la
plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, a Menorca, i per la plataforma Stop Mare Mortum i entitats com Safe
Passage, Benvinguts Refugiats, entre d’altres, a Barcelona.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Article a aldia.cat: Més d’un miler de persones demanen una Europa més solidària amb els refugiats a Barcelona
Article a Menorc@aldia: Menorca se suma a la petición de un corredor seguro hacia la esperanza
Article a Menorc@aldia: Marcha por los refugiados en Maó
Article a Menorca.info: Un toque a la conciencia europea

- Millores en el transport públic de Menorca
El Departament de Transports del Consell Insular de Menorca ha estat treballant en els últims mesos en la
recuperació de la línia 14 de servei directe entre Maó i Ciutadella que es posarà en marxa el proper 2 de març. A
partir del proper mes també es posarà en marxa la línia 75, un bus llançadora entre Es Migjorn Gran i Es Mercadal,
per atendre la demanda dels veïns des Migjorn Gran.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Entrada a la pàgina web del CIMe: El Consell Insular de Menorca recupera el Bus Exprés entre Maó i Ciutadella
Article a Menorc@aldia: El Consell repone el Bus Express Maó-Ciutadella
Article a Menorca.info: El Consell recupera a partir del 2 de marzo la línea de bus directo entre Maó y Ciutadella

Aquí trobareu activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
- A Menorca
 Programa d’activitats del dia de les Illes Balears amb activitats que es faran aquesta propera setmana.


Del dimarts 1 al diumenge 6
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.
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Dimarts 1
EXCURSIÓ GUIADA, DEMOSTRACIÓ I TAST
Hora i lloc: a les 9.30 h al Cementeri des Migjorn Gran.
Descripció: sortida integrada al programa d’excursions i conferències “Som talaiòtics? Viure a Menorca abans
i ara”. El recorregut serà el següent: sortida de Binicodrell – cova des Coloms – Sant Agustí – tornada as
Migjorn per la carretera de Sant Tomàs, a peu, acompanyats pel GOB. Posteriorment es farà una demostració
i tast al Saló Verd des Migjorn Gran.
Divendres 4
PRESENTACIÓ DE LA INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL
Hora i lloc: de les 20.00 h a les 21.00 h al Cercle Artístic de Ciutadella (Plaça des Born, 19).
Descripció: presentació de la Institució Francesc de Borja Moll, reoberta després del seu tancament fa un any.
Dissabte 5
VIU MENORCA BIOSFERA. PARAULES I TERRITORI
Hora i lloc: de les 9.30 h a les 13.30 h (el lloc s’indicarà via correu electrònic a les persones inscrites).
Descripció: el patrimoni cultural d’una reserva de biosfera és imprescindible per entendre la història de la
seua conservació. La toponímia i el vocabulari vinculat al camp menorquí són un bon exemple que es
coneixerà millor a través d’una excursió al lloc de Biniguarda, que inclourà un taller de glosa improvisada.
Acte gratuït amb inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí.

- A Barcelona


Dilluns 29
TAULA RODONA “BARCELONA, CIUTAT DE REFUGI”
Hora i lloc: de les 18.30 h a les 20.00 h al Centre d’Acolliment Lingüístic *Avinyó (C/ Avinyó, 52).
Descripció: amb els coneixements i experiències de les persones convidades, es farà una taula rodona amb la
finalitat de desgranar i fer una radiografia a les circumstàncies que envolten una fugida, per prendre
consciència de les seues complexitats, i per humanitzar les realitats des de diferents perspectives.
Acte gratuït amb inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí.



Dimarts 1
REFUGIATS: DE SÍRIA A EUROPA FUGINT DE LA GUERRA
Hora i lloc: a les 19.00 h a la Biblioteca Sofia Barat (C/ Girona, 64-68).
Descripció: xerrada sobre els refugiats de Síria que volen entrar a Europa, a càrrec de Juanjo Tarrés, logista
humanitari.
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