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- Presentació del primer esbós del projecte de reforma del tram Ferreries - Ciutadella
El passat dilluns, a la Casa de Cultura de Ciutadella, i dimarts, a la Sala de
Plens de l’Ajuntament de Ferreries, es presentà públicament el primer esbós
del projecte per millorar la carretera general de Menorca del tram comprès
entre Ciutadella i Ferreries. La presidenta del Consell Insular de Menorca,
Maite Salord, i el director insular de Carreteres, Joan Sales, dibuixaren les
propostes d’actuació en els diferents punts d’intersecció en què es realitzaran
les millores. Al final, els assistents van poder fer preguntes i suggeriments
perquè siguin presos en consideració.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Entrada al web del CIMe: «El Consell presenta els primers esbossos del tram Ciutadella-Ferreries de la carretera Me-1»
Notícia a AraBalears: «La carretera general de Menorca tindrà carrils centrals per substituir les rotondes»
Notícia a Menorca.info: «Carriles centrales de espera en lugar de rotondas entre Ciutadella y Ferreries»

Podeu trobar també la presentació en PDF que es va projectar, amb les modificacions fetes a cada intersecció en la
revisió del tram de carretera.


Presentació en PDF de les modificacions fetes en la revisió del projecte del tram Ciutadella-Ferreries»

El PP ha denunciat la reducció de la reforma de la carretera general i ha criticat la decisió presa pel Consell Insular de
Menorca de rescindir el contracte per millorar la carretera general “per finalment executar el mateix projecte que
s’havia previst però amb menys prestacions i més inseguretat”.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Menorca.info: «El PP denuncia que la reducción de la reforma de la carretera aumentará la peligrosidad»
Notícia a Menorca.info: «El Consell asegura que el PP ya diseñó carriles centrales entre Ciutadella y Ferreries»

El Servei de Carreteres informa que el fet de substituir les rotondes per carrils centrals no comporta un augment dels
recorreguts damunt la carretera motivats per la prohibició de tots els girs a l’esquerra no canalitzats. En la redacció
actual del projecte només s’ha substituït la rotonda a nivell inferior de Son Sintes per una intersecció al mateix nivell
que les interseccions ja projectades durant l’anterior mandat. En aquest sentit, l’equip de govern no entén perquè ara
suposen un problema per a la seguretat quan el Partit Popular les va aprovar el seu dia.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Menorca.info: «La carretera gira a la izquierda»
Entrada al web del CIMe: «El CIMe nega que canviar les rotondes per carrils centrals suposi un augment dels recorreguts»

- Es restaura l’amplada de la calçada del tram en obres
El servei de Carreteres del Consell ha restaurat l’amplada original de la via en
el tram del quilòmetre 9 de la Me-1. Un tram de 200 metres entre Maó i
Alaior que s’havia estret per les obres de reforma. En l’actuació s’han retirat
les barreres de formigó i plàstic de damunt la calçada per dur a terme els
treballs d’ampliació.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada al web del CIMe: «El CIMe finalitza els treballs de restitució de l’amplada de la calçada en el tram del km 9 de la Me-1»
Notícia a Menorca.info: «Restauran el ancho original de la “general” entre Maó y Alaior»
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- EM-EU dóna suport a la derogació de la NTT
Aquest dilluns, Esquerra de Menorca-Esquerra Unida (EM-EU) ha donat suport públicament a la decisió presa pel
Consell Insular de derogar la Norma Territorial Transitòria (NTT). La formació considera que aquest instrument
d’ordenació territorial afavoreix els interessos particular d’alguns grups de pressió de l’illa.


Notícia a Menorca.info: «EM apoya la derogación de la NTT por “favorecer los intereses particulares”»

- Els límits de la màfia petroliera. Cinefòrum organitzat per Menorquins pel Territori
Diumenge que ve es presentarà un cinefòrum organitzat per Menorquins pel
Territori en què s’explicaran les fases i l’estat actual dels projectes de prospeccions
petrolieres del mar Mediterrani. Després es projectarà el documental “Mèxic: un
cop baix a Ciudad del Carmen”, que mostra com la indústria petroliera envaeix el
mar d’un poble de pescadors i en canvia la vida fins a dur-lo a la desaparició.
Finalment es debatrà com afecta la indústria petroliera les zones afectades en temes
econòmics, ecològics i socioculturals. Finalment també es tractaran alternatives
energètiques.
Més informació sobre l’esdeveniment a la secció del butlletí Aquesta setmana.

- El govern balear presentarà un projecte de llei d’energies renovables i eficiència energètica
El govern balear prepara de cara a principis de l’any 2017 una nova llei d’energies
renovables i eficiència energètica que establirà els objectius a assolir el 2050 i que
serà implementat a través de plans directors sectorials adaptats a la realitat de cada
illa, elaborats a través d’un procés participatiu amb tots els sectors implicats. Així ho
va anunciar el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard, durant la
seua participació en la IV Trobada del Sector de les Energies Renovables de
Barbercoll.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Menorcaaldia: «Groizard: “Debemos descarbonizar nuestro consumo energético”»
Notícia a Menorca.info: «Cuenta atrás para la era del consumo energético casi nulo»

- L’ajuntament d’Alaior implanta l’administració electrònica en tot el seu catàleg de tràmits
L'Ajuntament d’Alaior és la primera corporació local que ha implantat
l’administració electrònica, una gestió que cada vegada depèn menys del document
físic perquè tots els tràmits viatgin per la xarxa i, per tant, s'acabi amb la incòmode
gestió d'expedients de taula en taula. Aquest comiat al paper ha requerit una
formació del personal municipal i una implantació gradual que, encara que
inicialment tenia els seus detractors, ja està donant fruits.


Notícia a Menorca.info: «Cruzada contra el papel en Alaior»

www.menorquinspelterritori.org
contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 020
Setmana 11, març de 2016

Menorquins pel Territori

- Unanimitat al Parlament per protegir la posidònia a Balears
El ple del parlament balear va aprovar dissabte, per unanimitat, una proposició no de Llei
presentada per la diputada de Formentera, Sílvia Tur (GxF-PSOE), que obliga el Govern a
aplicar una sèrie de mesures per protegir la posidònia de Balears. La proposta va ser
millorada mitjançant una esmena de substitució i una altra d’addició del grup
parlamentari MÉS per Menorca, que van ser integrades en l’acord.


Notícia a DiadiodeIbiza: «Unanimidad en el Parlament para proteger la posidonia en Balears»

- La Menorca Talaiòtica, prioritat davant d’altres iniciatives
Pel Consell Insular de Menorca, que l’illa sigui designada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO és prioritari davant d’altres projectes similars. Així ho ha anunciat el conseller de
Cultura menorquí, Miguel Àngel Maria, poc després que des del Govern s'impulsassin altres
iniciatives similars com la de Patrimoni Mundial immaterial per la cultura de la pedra seca a
Balears, o el projecte Med-Fortis sobre fortificacions històriques a la costa mediterrània.

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



Notícia a Menorcaaldia: «El Consell prioriza la Menorca Talayótica sobre otras iniciativas similares»
Notícia a Menorca.info: «La pedra en sec optarà a Patrimoni Mundial dins l’àmbit mediterrani»

- Les agressions als drets lingüístics arriben al Parlament Europeu
La Comissió de Llibertats, Justícia i Interior del Parlament Europeu ha debatut per primera
vegada la situació del català a l’estat espanyol. Dilluns passat la Plataforma per la Llengua
va lliurar a cinc eurodiputats catalanoparlants el nou informe Si me hablas en catalán se
suspende el juicio, que recull trenta-set casos nous de discriminació lingüística detectats,
considerats una clara vulneració dels drets lingüístics, que se sumen als cinquanta de
l’informe anterior, En espanyol o nada.

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




Notícia a Diari de Balears: «Acaba el primer debat de drets lingüístics celebrat al Parlament Europeu»
Notícia a El Punt Avui: «Les agressions als drets lingüístics arriben a Europa»
Notícia a VilaWeb: «Eurodiputats demanen a la Comissió Europea que expedienti Espanya per discriminació lingüística»

- S’aprova el projecte de Llei d'avaluació d'impacte ambiental
Divendres el Govern de les Illes Balears va aprovar aquest projecte de Llei, que haurà de passar la tramitació parlamentària
corresponent abans d’esdevenir llei. L’objectiu d’aquesta norma és posar ordre en un aspecte de l’ordenació territorial, el
procediment d’avaluació ambiental. El text obliga a demanar la consulta a la Comissió de Medi ambient autonòmica per als
projectes que es vulguin desenvolupar a les Balears.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a dBalears: «La nova llei d'impacte ambiental exigeix la consulta a la Comissió de Medi Ambient per als...»
Notícia a Ara Balears: «El Govern es fa fort en la defensa del territori»
Notícia al web del Govern de les Illes Balears: «El Govern aprova el Projecte de llei d'avaluació d'impacte ambiental...»

-
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- Signat l’acord de la vergonya entre Turquia i la Unió Europea
Divendres la Unió Europea va tancar l’acord amb el govern Turc per
deportar a Turquia tots els immigrants, inclosos els refugiats de la guerra
de Síria, que arribin a Grècia. Aquest acord entrarà en vigor des d’avui
mateix. A canvi, Europa pagarà 3.000 milions d’euros a Turquia. Aquest
acord ha estat batejat de forma extraoficial com el pacte de la vergonya.

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



Article a Ara Balears: «La UE acorda amb Turquia deportar els refugiats que arribin a Grècia a partir de diumenge»
Notícia a El País: «La carta de un secretario de Estado informa del pacto de refugiados»

- Els governs de Sardenya i Còrsega signen un pacte amb la intenció de fer-lo extensiu a les Illes
Els governs de Sardenya i Còrsega han signat un pacte històric a Aiacciu. Els
presidents d’aquestes illes, Francesco Pigliaru i Gilles Simeoni, han
presentat l’acord per crear un espai comú entre totes dues illes, amb
intencions de fer-lo extensiu a les Illes Balears. L’objectiu és reforçar la
seua posició institucional dins la Unió Europea.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a VilaWeb: «Sardenya i Còrsega signen un acord històric que es podria estendre a les Balears»
Notícia a dBalears: «Pacte entre Còrsega i Sardenya que es podria estendre a les Balears»

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


Del dimarts 22 al diumenge 27
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.



Dimecres 23
EL NOU IMPOST TURÍSTIC
Hora i lloc: a les 20.00 h a la Casa de Cultura de Ciutadella (c/ Hospital de Santa Magdalena, 1).
Descripció: acte informatiu sobre el nou impost turístic a Balears. La xerrada comptarà amb la presència del
diputat ecosobiranista Josep Castells. Organitza: MÉS per Menorca.

www.menorquinspelterritori.org
contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 020
Setmana 11, març de 2016

Menorquins pel Territori



Dimecres 23
UNA VISIÓ HISTÒRICA DE LA INVESTIGACIÓ DE LA TRAMUNTANA A MENORCA
Hora i lloc: de les 20.00 h a les 22.00 h a Can Victori, seu de l‘IME a Maó (Camí des Castell, 28).
Descripció: conferència informativa sobre la visió històrica de la investigació de la tramuntana a Menorca a
càrrec d’Agustí Jansà, doctor en Física, meteoròleg jubilat i col·laborador de la UIB i membre de la Secció de
Ciència i Tècnica de l’IME. Organitza: Institut Menorquí d’Estudis



Dissabte 26
EL SEXISME EN LA LITERATURA INFANTIL I JUVENIL
Hora i lloc: a les 11.00 h a la Biblioteca Pública de Sant Lluís (c/ Sant Jacint, 34).
Descripció: activitat organitzada dins el cicle Família i Lectura.



Diumenge 27
ELS LÍMITS DE LA MÀFIA PETROLIERA
Hora i lloc: a les 19.00 h a Sa Sínia, Es Castell (c/ Sant Josep, 49).
Descripció: cinefòrum organitzat per Menorquins pel Territori en què s’explicaran les fases i l’estat actual dels
projectes de prospeccions petrolieres del mar Mediterrani. Després es projectarà el documental “Mèxic: un
cop baix a Ciudad del Carmen”, que mostra com la indústria petroliera envaeix el mar d’un poble de
pescadors i en canvia la vida fins a dur-lo a la desaparició. Finalment es debatrà com afecta la indústria
petroliera les zones afectades en temes econòmics, ecològics i socioculturals. També es parlarà d’alternatives
energètiques. Organitza: Menorquins pel Territori, amb la col·laboració de Menorca Diu No i La Marimorena.
Trobareu el cartell de difusió de l’esdeveniment clicant aquí.

- A Barcelona


Del dilluns 21 al diumenge 27
“IMPRESIONISTAS Y MODERNOS. OBRAS MAESTRAS DE LA PHILLIPS COLLECTION”
Hora i lloc: de les 10.00 h a les 20.00 h al CaixaForum Barcelona (av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Descripció: recorregut pels principals mestres de la pintura, des del Romanticisme fins a l’Expressionisme
abstracte. L’exposició es compon d’obres procedents de la Phillips Collection, una de les col·leccions més
grans i importants dels Estats Units en art modern i avantguardes.



Dilluns 21
BARCELONA CIUTAT REFUGI I OBERTA AL MÓN
Hora i lloc: a les 19.00 h al Centre Cívic Navas (c/ Navas de Tolosa, 312).
Descripció: conferència dins el cicle Fronteres. I murs de la discòrdia IV. L’acord de sykes-picot fou el
repartiment de les potències Europees. Descobreix-ne els protagonistes, els interessos i les conseqüències.
Acte gratuït amb inscripció prèvia. Trobareu més informació sobre com inscriure’s clicant aquí.



Dimarts 22
BARCELONA, CIUTAT REFUGI I OBERTA AL MÓN
Hora i lloc: de les 18.30 h a les 20.30 h al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4-5).
Descripció: debat dins el Pla Municipal, Decidim Barcelona.
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