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- El Consell i l’Ajuntament de Ciutadella treballen per coordinar els accessos a les platges del sud
El Consell Insular de Menorca i l’ajuntament de Ciutadella, juntament amb els cossos policials i els diferents serveis
d’emergència, comencen a treballar per evitar el col·lapse als accessos de les platges del sud.


Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Ciutadella treballen per coordinar els
accessos a les platges del sud»

- El Consell inicia els tràmits per revisar el Pla de Residus i comença les obres d’ampliació
El Consell Insular de Menorca inicia els tràmits per revisar el Pla de Residus de Menorca i comença les obres per
augmentar la capacitat de l’abocador per no haver de tornar a treure els residus fora de l’illa.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Menorca.info: «El consell inicia els tràmits per a revisar el Pla de Residus»
Notícia a IB3TV: «La planta de residus des Milà de Menorca inicia les obres per augmentar la capacitat de l'abocament»

- El català tornarà a ser requisit per accedir a l'administració pública
Dijous que ve, dia 31 de març, el Parlament de les Illes Balears aprovarà definitivament la
modificació de la Llei de Funció Pública que recupera el text de l’any 2007, en el qual el
català és un requisit per accedir a l’administració pública. D’aquesta manera, segons afirma
el diputat portaveu del grup MÉS per Menorca, Nel Martí, «es posa punt i final a quatre anys
de política lingüicida i catalonofòbica del PP, que pretenia relegar el català a llengua marginal
i minoritzada»
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació



Entrada al web de Més per Menorca: «El català torna a ser oficial a l’administració»
Notícia a dBalears: «Nel Martí: “Es posa punt i final a quatre anys de política lingüicida i catalonofòbica del PP”»

- 285.000 euros destinats a cultura i recerca
El Consell de Menorca ha publicat quatre convocatòries d'ajudes per a activitats culturals, restauració de patrimoni
històric i recerca arqueològica durant el 2016, amb una dotació econòmica total de 285.000 euros. D’aquesta partida
destaca la dotació de 40.000 € destinats a la restauració de béns del patrimoni històric de l’illa, amb l'objectiu de
contribuir a la seua conservació, promoure-la i detenir els processos de deterioració.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Menorca.info: «El Consell dedica 285.000 euros a ayudas culturales e investigaciones»
Notícia a ABC.es: «Consell de Menorca dedica 285.000 euros a ayudas culturales e investigación»
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- El Consell Insular demana una tarifa màxima de 60 euros entre Madrid i Menorca
Aprofitant la renovació de l’Obligació de Servei Públic
(OSP) de la ruta entre Menorca i Madrid, el Consell
Insular ha proposat una sèrie de millores per a aquesta
ruta. Segons el Consell, ara és el millor moment per
proposar aquestes mesures de millora, entre les quals hi
ha establir un tarifa màxima de 60 € per trajecte, garantir
un mínim de dues freqüències diàries i millorar el sistema
de bonificació.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada al web del CIMe: «El CIMe presenta una proposta davant la renovació de la O.S.P. en la ruta aèria...»
Notícia a Menorcaaldia: «El Consell quiere establecer una tarifa máxima de 60 € entre Madrid y Menorca»

- Queda aprovat l’impost turístic que es cobrarà a partir del juliol
El nou impost turístic va quedar aprovat dimarts al Parlament, amb els vots en contra de només PP i C’s. La quantitat
que es gravarà va des dels 50 cèntims fins als 2 euros en funció de la categoria i tipologia de cada establiment. El que
es recapti mitjançant aquest impost servirà per dur a terme «projectes de caràcter mediambiental», com ara la
protecció, preservació, modernització i recuperació del medi natural, rural, agrari i marí.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a dBalears: «L'impost turístic es començarà a cobrar l'1 de juliol»
Notícia a Ara Balears: «L’ecotaxa torna aquest dimarts, 13 anys després de la seva derogació»

- Les institucions es posicionen en contra de l’acord entre la UE i Turquia sobre els refugiats
Diferents institucions pròpies com el Consell Insular o el Parlament de les Illes Balears han aprovat aquesta setmana
diverses declaracions institucionals en defensa dels refugiats i per condemnar l’acord signat el passat 16 de març
entre la Unió Europea i Turquia sobre la crisi dels refugiats. A més, alguns ajuntaments menorquins han fet algunes
accions en el mateix sentit, com el de Ciutadella, que ja va aprovar una declaració institucional, o el de Maó, que la
setmana passada va baixar la bandera europea a mitja asta.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a AraBalears: «Menorca es declara en defensa dels refugiats i en contra de l'acord entre la UE i Turquia»
Notícia a dBalears: «El Parlament balear rebutja l'acord entre la UE i Turquia»
Notícia Ara Balears: «L'Ajuntament de Maó protesta contra la UE per la política contra els refugiats»
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Aquí trobareu activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
- A Menorca


Del dimarts 29 al diumenge 3
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 dimarts 29 al diumenge 3
FABRICANT MENORCA. L’ARTESANIA AHIR, AVUI I DEMÀ
Hora i lloc: De 10.00 a 14.00 h al Centre Artesanal de Menorca (Recinte Firal des Mercadal)
Descripció: amb la celebració del 10è aniversari de l’obertura del Centre Artesanal de Menorca, s’obre una
exposició sobre la història de l'artesania de l'illa a partir de deu oficis molt representatius del territori:
ceramista, mestre d'aixa, ferrer, modista, sabater, joier, fuster, picador de pedra, esparter i pastisser.
Organitza: Centre Artesanal de Menorca



Del dimarts 29 al dijous 31 de març
EXPOSICIÓ «DE CHIESA A RAMON CAVALLER»
Lloc: Centre d'Art i d'Història Hernández Sanz (Ca n'Oliver)
Descripció: exposició de diversos artistes reconeguts sobre la pintura costumista a Menorca dels segles XVIII i
XIX. La pintura costumista és una temàtica que ha anat adquirint un gran èxit i que encara avui és bastant
important com a font de documentació històrica.
RUTA FORTIFICADA - LA MOLA
Hora i lloc: de 10.30 a 12.15 h, a la Fortalesa de la Mola (Maó)
Descripció: visita guiada per la història militar de l’illa, amb un recorregut pel circuit històric del recinte:
fronts defensius, galeries subterrànies, polvorins i miradors. Cal reserva prèvia. Preu: 4,5 €.
Organitza: Fortalesa de la Mola.



Dissabte 2 i diumenge 3 de març
VIENA
Hora i lloc: dissabte a les 18.00 h i diumenge a les 11.00 h al Teatre Principal de Maó
Descripció: espectacle simfònic, audiovisual i teatral, dirigit a un públic familiar.
Organitza: Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
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- A Barcelona


Del dilluns 28 al diumenge 3
«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.



Dimarts 29
PROJECCIÓ I DEBAT SOBRE EL DOCUMENTAL «LES NOSTRES ENERGIES»
Hora i lloc: a les 19.00 h a l’Espai Jove La Fontana
Descripció: projecció i posterior debat sobre un documental que denuncia l’actual sistema energètic de
Catalunya. Pretén fer veure el conjunt d’impactes ambientals que té un sistema basat majoritàriament en
fonts no renovables sobre el conjunt d’un territori densament poblat com Catalunya.
Organitza: Enginyeria sense fronteres, Espai Jove La Fontana i CRAJ (Verdinada 2016).



Dijous 31
CAMÍ DE CAVALLS: DE LA REIVINDICACIÓ A LA RECUPERACIÓ
Hora i lloc: a les 19.00 h a l’Espai Mallorca (pl. Vicenç Martorell, 1)
Descripció: conferència a càrrec de Joan Marquès Coll. La història social i política de Menorca no és tan plana
com ho és la seua geografia. Sovint des del teixit associatiu la ciutadania ha hagut de reivindicar allò que li era
més gelós per protegir i preservar-ho. Joan Marquès Coll oferirà una lectura que va des d’aquest
associacionisme fins a les institucions per fer un repàs de la història del Camí de Cavalls.
CAPITALISME: REFORMA O SUBSTITUCIÓ
Hora i lloc: a les 19.30 h a l’Auditori Axa (av. Diagonal, 547)
Descripció: debat organitzat pel diari ARA i moderat per Antoni Bassas, que comptarà amb dos convidats de
luxe: David Fernández (activista, periodista i exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya) i Miquel Puig
(doctor en economia).
Preu: 3 € i subscripció prèvia a la pàgina web del diari (www.ara.cat).
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