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- Aliança Mar Blava s’uneix a una coalició internacional contra el soroll al mar
Les associacions ecologistes no s’obliden que els oceans ens necessiten. Aliança Mar Blava s’ha reunit amb Silent
Oceans Coalition (coalició per a uns oceans silenciosos), una plataforma internacional formada per 26 associacions
que treballen per aconseguir una reducció dels nivells de soroll submarí provocat per l’activitat humana i una
regulació mundial.


Article a ABC: Mar Blava se une a una coalición internacional contra el ruido en el mar

- Formentera celebra la seua primera jornada d’eficiència energètica
El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient i l’Àrea de Mobilitat, va presentar la primera Jornada
d’Eficiència Energètica que se celebrà a l’illa amb motiu del Dia Internacional d’Eficiència Energètica i que va tenir lloc
el dissabte 5 de març.


Article a Diario de Ibiza: Formentera celebra su primera jornada de eficiencia energética

- Col·labora amb la campanya #MedSeaOilFree
Col·labora amb la campanya #MedSeaOilFree per aconseguir la protecció del mar Mediterrani i dels seus habitants.
“IF THE OCEANS DIE, WE DIE”.
Entra i firma!


Enllaç per signar per la campanya #MedSeaOilFree

- Un pas més per a la protecció de l’Àrtic
El passat 4 de març el Comitè de Biodiversitat d’OSPAR (conveni regional per protegir el medi marí de l’Atlàntic nordest) es va reunir a Göteborg per procedir a instaurar mesures i protegir una zona de les aigües internacionals de
l’Àrtic. La decisió definitiva tindrà lloc a Espanya durant la reunió anual que es farà el proper mes de juny.


Entrada a la pàgina web de Greenpeace: Hoy estamos un paso más cerca de la protección del Ártico

- La planta fotovoltaica de Son Salomó, a un any d’aportar la meitat de l’energia que necessita
Menorca
La planta fotovoltaica de Son Salomó és a un any de rebre el vistiplau de Madrid i poder començar el seu procés
d’ampliació. Així, es passaria d’una potència de 3,2 MW a 49,8 MW i es generaria una quantitat que podria satisfer
gairebé la meitat de la demanda energètica de l’illa. Cal tenir en compte, també, que malgrat la magnitud del
projecte, totes les infraestructures són desmuntables, de manera que l’impacte és reversible. Ara bé, cal veure com
es resol l’assumpte després que es reclamàs des d’algunes entitats incloure la zona a la candidatura de la UNESCO,
advertint de l’efecte negatiu que comportaria aquesta ampliació per al marc paisatgístic de valor únic.


Article a Menorca.info: El parque de Son Salomó, a un año de aportar la mitad de la energía que necessita Menorca
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- ICOMOS demana incloure Punta Nati a la Menorca Talaiòtica i preservar-la dels parc eòlics
El Comitè Espanyol del Consell Internacional de Monuments i Llocs Històrico-Artístics (ICOMOS), l’organisme que
assessora la UNESCO en l’elecció dels patrimonis de la humanitat, ha aconsellat incorporar el jaciment de Torre Vella
d’en Lozano perquè entri a la candidatura de la Menorca Talaiòtica i evitar així la construcció de nous parcs eòlics i
l’ampliació de la planta fotovoltaica de Son Salomó.


Article a Menroca.info: ICOMOS pide influir Punta Nati en la Menorca Talayótica y preservarla de los parques eólicos

- El Consell derogarà aquest mes la Norma Territorial Transitòria
L'equip de govern del Consell inclourà a l'ordre del dia del ple del mes de març la derogació de la Norma Territorial
Transitòria, aprovada el 22 de desembre del 2014 pel PP, per afrontar la revisió del Pla Territorial Insular. La
derogació de la NTT era un dels compromisos d'inici de mandat del tripartit. Així i tot, la decisió s’ha retardat pels
informes jurídics necessaris sobre la situació en què quedaria la normativa urbanística a l’illa. Paral·lelament, l'equip
de govern anunciarà l'inici de les tasques de revisió del PTI.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Article a Menorca.info: El Consell derogará este mes la Norma Territorial Transitoria
Article a EsDiari.com: El Consell derogarà totalment la NTT i revisarà el PTI
Article a Menorcaaldia.com: El Consell inicia la revisión del PTI
Article a Menorcadiario.es: El Consell derogará la Norma Territorial durante el mes de marzo

Tal com va assegurar el conseller d’Ordenació Territorial, Santiago Florit, els 50 punts que marquen les modificacions
que es poden plantejar en el futur pla urbanístic de l’illa només són un punt de partida per obrir el debat social del
nou PTI. El CIMe ha donat de termini fins al pròxim 18 de març perquè els ajuntaments, partits, entitats i particulars
puguin plantejar noves propostes.


Article a Menorca.info: El futuro PTI abre la puerta a diversificar el campo con nuevas actividades en rústico

També podeu veure aquí el vídeo de la compareixença de la presidenta Maite Salord i del conseller d’Ordenació
Territorial, Santiago Florit, en què expliquen la derogació de la NTT i els criteris de revisió del PTI.


Compareixença de la presidenta Maite Salord i del conseller de Territori Santiago Florit

- La presidenta del CIMe, Maite Salord, presenta als municipis les actuacions que es duen a terme
sobre la sequera en matèria d’agricultura
La presidenta del Consell Insular de Menorca va explicar aquest dijous les mesures que es duran a terme per intentar
pal·liar la sequera que actualment afecta Menorca. Maite Salord va fer èmfasi en l’aportació de 50.000 euros en
ajudes i en la bona comunicació entre el director insular de Medi Rural i el director general d’Agricultura del Govern
Balear.


Entrada a la pàgina web del CIMe: La presidenta del CIMe presenta als municipis les actuacions que es duen a terme
sobre la sequera en matèria d’agricultura
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- Premis Ramon Llull
Dilluns passat es van lliurar els Premis Ramon Llull d'enguany, uns guardons que atorga anualment el govern balear a
persones o entitats que han destacat en el territori de les Illes Balears pels serveis prestats en diferents àmbits. Tal
com ja vam constatar fa dues setmanes en saber-ne els guanyadors, els menorquins Miquel Ametller (glosador),
Elvira Badia (educadora), Bernat Pons Casals (empresari, premiat pòstumament) i el Grup Filharmònic de l’Ateneu de
Maó van rebre el seu guardó corresponent.
Una de les intervencions més destacades d’aquests lliuraments va ser el monòleg de benvinguda de l’actor mallorquí
Toni Gomila, que versà sobre la consciència de balearitat dels ciutadans illencs i de la gran independència, en molts
de sentits, de cadascuna de les illes. Amb només deu minuts i fent ús del seu característic sarcasme, Gomila va
divertir i commoure un públic farcit d’autoritats polítiques i del món de la cultura. No us perdeu el vídeo:


Monòleg de Toni Gomila als Premis Ramon Llull 2016

- “Dia de les Illes Balears, res a celebrar”
“L’1 de març és establert com a Dia de les Illes Balears per l’Estatut d’Autonomia de 1983, commemorant així la data
en què entra en vigor aquest Estatut i el nou de 2007. [...] Ara bé, es podrien cercar altres motius de commemoració
per no perdre aquesta data tan… de març. Per exemple, es podria commemorar la revolta del poble de Menorca
envers el govern espanyol del moment el 1810. Una revolta caiguda en l’oblit col·lectiu, pot ser per voluntat política,
que suposà un moviment d’insurrecció popular i insubordinació civil que, en certa manera, perdura.”
No us perdeu aquest interessant article de Joan Albert Pons, membre de Menorquins pel Territori, sobre un dels
episodis més malaguanyats i oblidats de la història de Menorca, l’anomenada Revolta dels menorquins, casualment
coincident amb el Dia de les Illes Balears.



Article de Joan Albert Pons a Ara Balears: "Dia de les Illes Balears, res a celebrar"
Entrada al blog de Joan Albert Pons: “Dia de les Illes Balears, res a celebrar”

- Vaga estudiantil contra el 3+2
Dijous passat els estudiants van tornar a sortir al carrer cridant un NO rotund al 3+2, el conegut reial decret (42/2015)
de l’antic ministre d’Educació José Ignacio Wert. Aquest reial decret pretén disminuir la durada dels graus de quatre
anys a tres i obligar els estudiants a cursar un màster de dos anys. Les mobilitzacions més importants s’han donat a
Palma i Barcelona.



Article a ara balears.cat: Clam dels estudiants contra el 3+2
Article a dbalears.cat: Nova jornada de vaga estudiantil en contra del decret 3+2 impulsat pel PP
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- El govern de les Illes demana un finançament més just
Aquesta setmana el govern de les Illes, mitjançant els canals de Facebook i Twitter, ha divulgat un vídeo informatiu
sobre el finançament que reben les Balears des de Madrid, amb el títol Governi qui governi a Madrid, volem un
finançament just. Govern del canvi és lluitar pels nostres interessos. Per tu, per tots, demanem justícia.



Vídeo del Govern de les Illes Balears sobre un finançament més just
Article a Menorca.info: El Govern condena en Facebook la injusta financiación de Balears

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


Del dilluns 7 al diumenge 13
L’AVARCA DE MENORCA
Hora i lloc: de les 18.30 h a les 20.30 h al Convent de Sant Diego, Alaior (C/ Banyer, s/n).
Descripció: mostra de les Jornades de Patrimoni Cultural, exposició sobre l’avarca de Menorca i fotografies
sobre patrimoni arqueològic.



Del dimarts 8 al diumenge 13
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.



Del dimecres 9 al dissabte 12
EXPOSICIÓ FEMINA
Hora i lloc: de les 10.00 h a les 13.00 h i de les 18.30 h a les 20.30 h al Centre Internacional de gravat
Xalubinia, Alaior (C/ Baixamar, 54-56).
Descripció: exposició d’art, en el marc de les Jornades de Patrimoni Cultural de Menorca. Obres de diversos
artistes.



Dimarts 8 i dissabte 16
PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR EN COMMEMORACIÓ AL DIA DE LA DONA
Descripció: l’Ajuntament de Maó, amb el suport de diferents entitats socials i culturals, organitza un seguit
d’activitats per donar visibilitat als problemes de gènere, promoure la igualtat efectiva i, en definitiva, retre
un homenatge a les dones.
Pots trobar el programa amb tota la informació de les activitats que es faran aquests dies clicant aquí.



Dimecres 9
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE GUIA DE LES PLANTES DE MENORCA
Hora i lloc: de les 20.00 h a les 22.00 h a Can Victori (seu de l’IME), Maó (camí des Castell, 28).
Descripció: presentació del llibre Guia de les plantes de Menorca, de Pere Fraga, Mireia Comas i Eva Cardona.
Col·lecció Menorca Reserva de Biosfera, 4. Presenten: Javier Ares, Josefina Salord i Pere Fraga.
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Dijous 10
ECONOMIA SOSTENIBLE: COM HI PODEM CONTRIBUIR?
Hora i lloc: de les 20.00 h a les 21.00 h a la Sala Polivalent Albert Camús, Sant Lluís.
Descripció: xerrada amb Sergi Marí, presentada per Miquel Melià i Anton Soler.



Dissabte 12
VIU MENORCA BIOSFERA. TORRES, CAMINS I PLATGES
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: mitjançant l’excursió guiada per un tram litoral del Camí de Cavalls situat al nucli de l’RB, es farà
una explicació de la història i els valors d’aquest itinerari, com també de les torres de defensa construïdes
pels anglesos el segle XVIII. Excursió bilingüe anglès-català.
Acte gratuït amb inscripció prèvia. Més informació i reserva de places clicant aquí.



Diumenge 13
EXCURSIÓ A TORRELLISSAR I SO NA CAÇANA
Hora i lloc: de les 10.00 h a les 13.30 h a Sant Climent (el lloc s’indicarà una vegada la inscripció estigui feta).
Descripció: excursió dins el programa “Som Talaiòtics” a Torrellissar i So na Caçana, partint de Sant Climent.
Explicacions dels arqueòlegs Elena Sintes i Luis Zotes.
Inscripció prèvia a la pàgina web del GOB clicant aquí o trucant al 971 350 762.

- A Barcelona


Dimecres 9 i dijous 10
XIII FÒRUM AMBIENTAL
Lloc: a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia (UB).
Descripció: jornades que tractaran la cooperació, la competitivitat i el decreixement. Es parlarà dels diferents
comportaments socials en la naturalesa que al llarg de la història s’han aplicat a les nostres societats.
Organitza: grup ecologista Skamot Verd, amb l’ajuda de la Facultat de Biologia.
Pots trobar més informació a l’esdeveniment de Facebook clicant aquí. També pots veure el vídeo
promocional del fòrum ambiental clicant aquí.



Divendres 11
EL PLA HIDROLÒGIC DE L’EBRE, A DEBAT
Hora i lloc: a les 19.00 h a la Sala d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès (C/ de la Canuda, 6).
Descripció: Xerrada/conferència amb Josep Maria Jové, president de la comunitat de regants del canal
Segarra-Garrigues; Carles Ibáñez, cap del programa d’ecosistemes aquàtics de l’IRTA, i Manolo Tomàs,
portaveu de la plataforma de Defensa de l’Ebre. Moderador: Santiago Vilanova, gestor de la Secció.
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