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- Cicle de conferències TEDxYouth@Madrid
Aquest matí, Cecília Ligero, membre de Menorquins pel Territori ha participat al cicle de conferències
TEDxYouth@Madrid. Es tracta d’un esdeveniment anual en el que joves de tot el territori espanyol, que no tinguin
més de vint anys aquell dia, i els seus talents presenten les seves passions. L'esdeveniment es celebra, ja que les
Nacions Unides han proclamat el 20 de novembre com el Dia Universal del Nen.
Na Cecília ha participat en la secció ‘activista’ i ha xerrat sobre el medi ambient, protecció i conservació de Menorca i
ha donat a conèixer les problemàtiques que afecten la nostra illa, centrant la temàtica amb els projectes de les
prospeccions petrolieres al Mediterrani, així com també ha explicat l’origen i inquietuds de l’associació.

-

Marxa Mundial pel Clima 29N

El Moviment per la Justícia Climàtica organitza el fòrum “Canvi climàtic i alternatives: solucions per a un canvi de
model a Catalunya”. Aquest esdeveniment pretén analitzar aquest problema sota una perspectiva sistèmica dins
de la qual el canvi climàtic esdevé l’arrel de gran part dels desequilibris i les injustícies existents en el nostre
planeta, que van des de l’àmbit global al local, essent Catalunya el marc on es contextualitzarà les propostes que
es presentaran.
 Quan? dissabte, 21 de novembre de 09.00 h a 15.00 h
 On? Casal De Barri “Pou De La Figuera” al carrer Sant Pere Més Baix, 70, 08003 Barcelona (com arribar)
El Fòrum s’estructura al voltant de quatre àmbits que tenen una incidència directa sobre el canvi climàtic, sent els
principals productors de gasos amb efecte d’hivernacle: energia, transport, agricultura i model alimentari, i
urbanisme i habitatge.
 Fòrum “Canvi climàtic i alternatives: solucions per un canvia de model a Catalunya”
-

Aigües balears com a proper “Hope Spot” del Mar Mediterrani gràcies al projecte Mission Blue

Bones notícies ens arriben des del projecte Mission Blue. Després de que la biòloga marina Sylvia Earle i el seu
equip hagin fet un anàlisi dels valors ecològics del mar Balear, es proposa aquest com a primer “Hope Spot” del
mar Mediterrani.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Article al diari 20 minutos. El mar Balear se convierte en el primer “punto para la esperanza” del
Mediterráneo.
 Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori.
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- S’inicia la cancel·lació del projecte de les macrorotondes
Aquest proper dilluns s’aprovarà a Comissió de Govern l’inici de l’expedient de resolució del contracte de la carretera
general de Menorca, per mutu acord entre el Govern i la UTE, formada per les constructores Dragados i Antonio
Gomila. Açò significa que Consell i constructora han arribat per fi a l’acord de finalitzar el contracte de modificació de
la carretera general, aquesta finalització de contracte no implicarà cap indemnització, ja que es farà per mutu acord.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Publicació del Consell Insular de Menorca.
 Article al diari Menorca al dia. El Consell inicia el lunes el expediente de rescisión del contrato de la carretera
general.
 Article al diari Menorca. El Consell solo pagarà a la UTE de la 2genral2 por las obres realizadas y no prevé
indemnizaciones.
- Reunió de Menorquins pel Territori amb la presidenta del Consell Insular de Menorca
Aquest passat dissabte ens hem reunit amb na Maite Salord a l’Espai Mallorca, Barcelona, on ens ha explicat l’estat
de la negociació i de les obres de la carretera general Me-1.
 Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori.
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Aquí trobareu alguns actes i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta setmana.
- A Barcelona


Casa Valencià
Ja tenim aquí la X edició del Despertafolk!, jornada en la que en un ambient festiu, la música, el ball i la
gastronomia dels territoris de la Corona d’Aragó es troben en tot allò que ens uneix.
Divendres 13. CAT
19h. Presentació Viola de roda lliure Casa Chistau
Diumenge 15. CENTRO ARAGONÉS
12h. Actuació Colla dolçainers Borrumballa, Grup de Danses “Panxa pelà”, Rondalla dels Ports i Corrandes són
corrandes.
Dijous 19. ESPAI MALLORCA
20h. Mostra de Glosa i Cant improvisat
Dissabte 21. CASA VALÈNCIA
12h. Taller de danses pirineu, a càrrec de Chundarata!
14h. Dinar popular
18h. Actuació de Xaluq
20h. Actuació de Chundarata!



Barcelona Pensa
Del dilluns dia 16 de novembre al dissabte 21 tindrà lloc el Festival Barcelona Pensa, promogut per la Facultat
de Filosofia de la UB i té com a objectiu la difusió, apropament i transmissió de la filosofia. El festival aposta
pel dret a la filosofia com a tret fonamental d’una cultura crítica i participativa en la que tothom ha de poder
sentir-se implicat.
Us recomanam la següent conferència:
o Conferència de Giacomo Marramao (Universitat de Roma III): “Más allà de la ciutadania: el concepto
de pueblo como construcción política”.
Al CCCB (El Mirador) divendres 20 de novembre a les 19.00 h
Trobareu més informació sobre la conferència clicant aquí.
o Podeu trobar més actes molt interessants al programa clicant aquí.
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