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- La reforma del tram Ferreries-Alaior excedeix el pressupost en 4,4 milions
La reforma del tram Ferreries-Alaior de la carretera general, que
preveia un pressupost de 14,3 milions durant la legislatura passada,
s’ha rebaixat en un 44 %. Maite Salord, presidenta del Consell
Insular de Menorca, ha remarcat que es dedicarà la mateixa part
del pressupost a cadascun dels tres trams de la carretera
(Ciutadella-Ferreries, Ferreries-Alaior, Alaior-Maó) i que, per tant,
aquest no podrà superar els 10 milions d’euros per tram.


Notícia a Menorca.info: «La reforma del tramo Ferreries-Alaior excede el presupuesto en 4,4 millones»

- Comença la tramitació per declarar es Trenc-Salobrar de Mallorca com a Parc Natural
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del govern balear ha iniciat la tramitació de l'avantprojecte de llei
per declarar Parc Natural es Trenc-Salobrar de Campos, al sud de Mallorca, un dels sistemes litorals de més valor
ecològic de la costa mediterrània i que donarà continuïtat al parc marí de Cabrera.


Notícia a Ara Balears: «Comença la tramitació per declarar es Trenc-Salobrar Parc Natural»

- El Congrés insta el Govern espanyol a prohibir el fracking a Espanya
La Comissió d'Indústria del Congrés ha aprovat aquest dimarts
una iniciativa plantejada per Esquerra Republicana (ERC) i
pactada amb PSOE, Podem, Democràcia i Llibertat (DL) i PNB per
instar el Govern espanyol que prohibeixi la recerca i explotació
d'hidrocarburs mitjançant tècniques de fracturació hidràulica,
l'anomenat fracking, a tot l’estat. La iniciativa vol reclamar a
l’executiu que dugui a terme les modificacions legislatives
necessàries.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a El Periódico: «El Congreso insta al Gobierno a prohibir el ‘fracking’ en toda España»
Entrada al web d'Esquerra Republicana: «Teresa Jordà: 'Prohibeixin el fracking i apostin ja pel model de canvi energètic'»

- Repsol abandona definitivament les aigües de Canàries
Repsol abandona definitivament les aigües de Canàries, no només per la baixada del preu del barril de petroli, sinó
també per la caducitat dels permisos. El president del govern canari, Fernando Clavijo, insisteix en el fet que la qüestió
no rau en cercar una eina jurídica que freni les prospeccions, sinó en fer que la sobirania energètica recaigui en mans
dels ciutadans canaris.


Notícia a La Província: «Caduca el permiso para realizar prospecciones petrolíferas en Canarias»
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- L’arròs, el cultiu que més contribueix al canvi climàtic
L’arròs conreat en condicions d’inundació és el cultiu que més
contribueix al canvi climàtic a escala planetària. És per açò que el
delta de l’Ebre, la principal zona productora d’arròs del país, és un
dels punts de Catalunya més vulnerables als efectes del canvi
climàtic.


Notícia a Ara.cat: «L’arròs és el conreu que més accelera el canvi climàtic»

- L’Àrtic: a qui li importa?
El canvi global és la principal amenaça de l’Àrtic, ja que l’increment
de la temperatura està produint el desglaç de la seua cobertura
de gel. Quines conseqüències tindrà açò pel seu fràgil ecosistema?
Ens hauria d’importar? Us recomanam aquest interessant article:


Entrada al web All you need is biology: «L’ÀRTIC: A QUI LI IMPORTA?»

- Dimiteix la consellera de Cultura, Esperança Camps
La consellera de Transparència, Participació i Cultura del govern balear,
Esperança Camps, va presentar divendres la seua dimissió per les crítiques
rebudes durant les últimes setmanes. La dimissió coincideix amb el dia en què
el govern va aprovar la creació de l’Oficina de Lluita contra la corrupció. Camps
va explicar durant una conferència de premsa els motius de la seua dimissió,
amb crítiques i queixes contra alts càrrecs de la conselleria per «la falta de
compromís, la deslleialtat, la falsedat i la hipocresia».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació




Notícia a VilaWeb: «Esperança Camps dimiteix amb crítiques contra alts càrrecs per ‘deslleialtat i falta de compromís’»
Notícia a dBalears: «Dimiteix la consellera de Transparència, Participació i Cultura, Esperança Camps»
Notícia a Diario de Mallorca: «La consellera Esperança Camps sale del Govern»

- El català torna a ser un requisit per a accedir a l’administració de les Illes
Aquest dijous el Parlament va aprovar la modificació de la Llei de funció
pública que ja havia modificat el PP de Bauzà i que rebaixava el català a la
condició de mèrit per accedir a l’administració pública. D’aquesta manera,
la llengua pròpia torna a ser un requisit i es recupera el consens de 1986.
Segons Bel Busquets, diputada de MÉS, es tracta d’una «modificació que
era necessària».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Ara Balears: "El català torna a ser un requisit per als funcionaris"
Notícia a dBalears: "El català és de nou requisit per accedir a l'Administració pública"
Notícia a IB3: "El Parlament ha aprovat que el català torni a ser un requisit per fer feina a l’Administració autonòmica»
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- Primers passos per frenar la LOMQE
El Ple del Congrés dels Diputats donarà la setmana vinent el primer pas per
frenar el calendari d'implantació de la Llei Orgànica per a la Millora de la
Qualitat Educativa (LOMQE), amb l'admissió a tràmit d'una proposició de llei del
PSOE que previsiblement comptarà amb el suport de tots els grups
parlamentaris, excepte el del PP.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a dBalears: «Primera passa per frenar la implantació de la LOMQE»
Notícia a El País: «El freno a la Lomce, la primera reforma que tramitará el Congreso»

- MÉS per Menorca tindrà veu a les Corts General gràcies a ERC i Compromís
La coalició ecosobiranista ha impulsat converses amb els grups de Compromís i Esquerra Republicana al Congrés i al
Senat espanyols per tal que hi puguin defensar els interessos dels menorquins. Es demanarà el suport d’aquests grups
a la modificació del Règim Especial de Balears. Nel Martí, de MÉS per Menorca, ho ha qualificat de «fita important».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Ara Balears: «MÉS per Menorca inicia converses amb Compromís i ERC per tenir veu al Congrés»
Notícia a Menorca.info: «Més per Menorca inicia conversaciones con Compromís y ERC para tener voz en el Congreso»

- El Consell comptarà amb més de 500.000 € per a la Renda Mínima d’Inserció
El Govern de les Illes Balears ha aprovat una transferència d’un total de 575.420 € al Consell de Menorca per a la Renda
Mínima d’Inserció, dirigida a persones i famílies en risc d’exclusió social i amb l’objectiu que es puguin inserir en el
mercat laboral i en el conjunt de la societat. Els altres consells insulars també comptaran amb partides per a la mateixa
finalitat, el total de les quals superarà els cinc milions d’euros.


Notícia a Menorca.info: «Aprobada una partida de 5 millones para la renta mínima de inserción»

- Aprovat el projecte de llei de l’Oficina Anticorrupció balear
El Consell de Govern d’aquesta setmana ha aprovat la creació de l’Oficina de
Lluita contra la Corrupció. Aquesta nova institució podrà actuar d'ofici davant
de qualsevol indici de corrupció o malversació de fons públics i també podrà
rebre denúncies dels ciutadans. El Govern ha expressat la voluntat que aquest
organisme sigui plenament independent, i ha anunciat que estarà dotat amb
una quantitat 300.000 € durant el seu primer any de funcionament.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Ara Balears: «L'Oficina Anticorrupció engegarà a rodar amb un pressupost de 300.000 euros»
Notícia a dBalears: «El Govern aprova el projecte de llei per crear l'Oficina Anticorrupció»
Notícia a Menorca.info: «El Govern aprueba la Oficina de Lucha contra la Corrupción»
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- Armengol explica el dèficit públic i millora les previsions de creixement
La presidenta balear va comparèixer aquesta setmana davant la cambra
illenca per explicar el dèficit públic, que s’ha reduït en 156 milions d’euros
aquest any. Així i tot, l’exercici del 2015 es va tancar amb un dèficit que
superava el màxim permès per Madrid (un 0,7 %), que ja havia estat
superat pel govern de Bauzà abans de donar el relleu a l’actual executiu.
Armengol també assegurà que el PIB de les Illes creixerà enguany al voltant
del 3,5 %, mig punt més del que s’esperava.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Ara Balears: «Armengol preveu que el PIB creixi més del que s'esperava per a enguany»
Notícia a Menorca.info: «La economía balear crecerá en 2016 un 3,5 %, medio punto más de lo previsto»

- DOCUFÒRUM: ELS LÍMITS DE LA MÀFIA PETROLIERA
El passat diumenge 27, aprofitant les vacances de Setmana Santa, Menorquins pel Territori va organitzar el primer
docufòrum sobre la problemàtica de les prospeccions petrolieres, al qual van assistir una trentena de persones.
Després d’una presentació inicial per repassar els actuals projectes al Mediterrani i els seus efectes sobre la naturalesa,
es va projectar el documental Mèxic: Un cop baix a Ciudad del Carmen, en què es fa èmfasi en els efectes de les
prospeccions sobre la societat, com per exemple l’increment de l’escletxa entre classes socials i l’augment de la misèria,
contràriament al que se sol pensar habitualment.
Finalment es va obrir un interessant debat entre els membres del públic assistent en què tothom va poder expressar
les seues inquietuds i es van cercar paral·lelismes i diferències entre el cas de Ciudad del Carmen i unes hipotètiques
prospeccions al Mediterrani.
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Aquí trobareu activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DIMARTS DIUMENGE

5 - 10
Exposició

DIJOUS

7
Conferència

DISSABTE

9
Jornada de
sensibilització

L’ILLA DELS TALAIOTS. MENORCA, CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL
Hora:
Lloc:
Descripció:

Horari d’obertura del museu
Museu de Menorca, Maó (av. del Metge Camps, s/n)
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.

CONSTRUCTORS DE TALAIOTS I CONSTRUCTORS DE BARRAQUES
Hora:
20.00 h
Lloc:
Sala d’Actes del Cercle Artístic de Ciutadella (pl. des Born, 19)
Descripció: Conferència sobre les tècniques constructives d'època talaiòtica i les tècniques
emprades pels paredadors d’èpoques recents, a càrrec de Francesc Isbert
(restaurador) i Antoni Camps (arqueòleg i especialista en béns etnològics).
Esdeveniment inclòs dins el programa «Som talaiòtics? Viure a Menorca abans
i ara» i vinculat a l'excursió que es farà el diumenge 10 d'abril a Son Catlar.
ACTE DE SENSIBILITZACIÓ I RECOLLIDA DE DOBLERS PER ALS REFUGIATS
Hora:
11.00 h - 17.30 h
Lloc:
Recinte Firal des Mercadal
Descripció: Jornada organitzada per la plataforma Benvinguts Refugiats Menorca per
recollir doblers que es destinaran a Proactiva Open Arms, amb la presència de
tallers de circ social per a fillets, racó per escriure cartes de suport, projecció
d'una entrevista a una periodista siriana, concert de Leonmanso i paella
solidària. Trobareu el cartell de difusió clicant aquí.
Més informació a l’esdeveniment de Facebook clicant aquí.

EXCURSIÓ A PEU PEL JACIMENT DE SON CATLAR
Hora:
9.30 h - 13.30 h
Lloc:
Sortida de Son Xoriguer (es donarà més informació a la inscripció)
Descripció: Excursió, dins el cicle «Som talaiòtics? Viure a Menorca abans i ara», pel
jaciment de Son Catlar, indret que conserva una murada ciclòpia única a Balears
amb tres talaiots i un recinte de taula que es podrà visitar amb les explicacions
d’un arqueòleg. Grau de dificultat: mitjà-baix. La primera part del recorregut
Excursió
serà pel Camí de Cavalls i la segona, per vial. La tornada al punt de sortida es
Jornada de voluntariat
farà amb bus (3 €).
Acte gratuït amb inscripció prèvia. Més informació i reserva de places aquí.
DIUMENGE

10

DESCOBRIM EL PASSAT. JORNADES D’EIXERMAT I CONSERVACIÓ – TORRE D’EN GALMÉS
Hora:
S’indicarà una vegada t’hi hagis inscrit.
Lloc:
S’indicarà una vegada t’hi hagis inscrit.
Descripció: L’Associació Amics del Museu de Menorca organitza unes jornades de
voluntariat d’eixermat i conservació del jaciment arqueològic de Torre d’en
Galmés per descobrir el nostre passat. Trobareu el cartell de difusió aquí.
Més informació i inscripcions a info@amicsmuseumenorca.org
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A Barcelona
DILLUNS – DIUMENGE

4 - 10
Exposició

DIJOUS - DIUMENGE

7 - 10
Exposició
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IMPRESIONISTAS Y MODERNOS. OBRAS MAESTRAS DE LA PHILLIPS COLLECTION
Hora:
10.00 h - 20.00 h
Lloc:
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.
EUROPA HA MUERTO
Hora:
19.00 h (presentació)
Lloc:
Espai Mallorca (pl. Vicenç Martorell, 1)
Descripció: El dijous 7 d’abril es farà la presentació de l’exposició EUROPA HA MUERTO,
una mostra pictòrica de Pol Segura i Stefano Romes, dos joves artistes amb
molt de talent i il·lusió que ens mostraran una part de les seua obra. No hi
falteu!
Podreu veure les obres exposades del 7 al 30 d’abril a l’Espai Mallorca.
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