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- Menorca disposa de més de 6.000 parcel·les edificables encara buides
Segons la Direcció General del Cadastre, l’illa disposa de 1.136
hectàrees legalment habilitades per ser edificades, equivalents
a 6.041 parcel·les, que encara no han estat construïdes.
Davant d’aquesta constatació, el col·lectiu ecologista GOB
defensa que és possible un creixement racional amb el vigent
Pla Territorial Insular (PTI).


Notícia a menorca.info: «Menorca cuenta con más de 6.000 parcelas edificables todavía vacías»

El GOB rebat amb dades els arguments que vaticinen que Menorca ja no té marge per créixer urbanísticament. Ho fa
a partir d’una informació publicada al Diari Menorca en què es posa de manifest que hi ha més de 6.000 parcel·les
amb dret de ser urbanitzades i on encara no s'hi ha construït, la qual cosa representa el 35 % del sòl urbanitzable.


Notícia a Menorca.info: «El GOB pone fin al ‘mantra’ del estancamiento urbanístico»

- Medi Ambient destina 4,3 milions per pal·liar els efectes de la sequera
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç
Vidal, ha anunciat la injecció de 850.000 euros al sector
agrari per atendre el problema de la sequera. Els doblers,
que es destinaran a l’alimentació del ramat, se sumaran a
la quantitat de més de tres milions i mig d'euros que ja
s'havien posat a disposició del sector.


Notícia Ara Balears: «Medi Ambient destina 4,3 milions per pal·liar els efectes de la sequera»

- El senat espanyol no atendrà la problemàtica aèria menorquina
Bernat Picornell, senador d’Esquerra Republicana de Catalunya,
havia presentat una sèrie de preguntes sobre el transport aeri de
Menorca a la cambra alta espanyola a instàncies de MÉS per
Menorca. Així i tot, aquestes preguntes han estat bloquejades
per la mesa del Senat sota el pretext que l’actual govern central
està en funcions. El senador republicà ja ha anunciat que
interposarà un recurs.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Menorca al día: «La Mesa del Senado no tramita las preguntas sobre el transporte aéreo de Menorca...»
Notícia a Menorca.info: «El Senado no tramita las preguntas de Més alegando el Gobierno en funciones»
Entrada al web de MÉS per Menorca: «Més per Menorca demana informació al Senat sobre la situació del transport ...»
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- Medi Ambient destina 4,3 milions a pal·liar els efectes de la sequera
La Comissió Balear de Medi Ambient exigeix que se substitueixi la
balsa de lixiviats per un dipòsit de formigó. Així doncs, la cel·la III,
clausurada des del 2014, estarà totalment operativa durant el mes
d’agost i s’evitarà així l’acumulació d’uns residus que actualment
es troben al límit de la saturació.


Notícia a menorca.info: «Las obras para reparar la celda clausurada del vertedero de Milà acabarán en julio»

- Els consistoris de Palma, Maó i Ciutadella donen suport a Aliança Mar Blava per declarar per llei
el Mediterrani occidental com a «zona lliure de prospeccions petrolieres»
Aliança Mar Blava agraeix el suport i l’adhesió dels consistoris de Palma, Maó
i Ciutadella en la lluita per un Mediterrani lliure de prospeccions petrolieres.
El portaveu d’Aliança, Raül Luna, va declarar que «Aliança Mar Blava és un
instrument de la societat balear i un exemple de com la unitat de tots els
sectors de la societat, treballant conjuntament sobre la base del consens, és
capaç d'aconseguir grans èxits i transformar millor la nostra realitat».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia al Periódico de Ibiza: «Palma, Maó y Ciutadella se unen a la Alianza Mar Blava»
Notícia a Última Hora: «Los ayuntamientos de Palma, Maó y Ciutadella se suman a la Alianza Mar Blava»

- Sant Antoni aprova la declaració institucional pel corredor de migració de cetacis
El ple de l'Ajuntament de Sant Antoni (Eivissa) ha aprovat per unanimitat una declaració institucional per instar el
govern espanyol a reconèixer el Corredor de Migració de Cetacis de l'àrea marina localitzada entre les costes de
Balears, Catalunya i País Valencià com a Zona Especialment Protegida d'Importància per al Mediterrani (ZEPIM).


Notícia a Diario de Ibiza: «Sant Antoni aprueba la declaración institucional para el Corredor de Migración de Cetáceos»

- L'últim regal a Gas Natural: l'autorització per a extraccions a Doñana
El 15 de març es va publicar al BOE que l’extracció de gas al Parc
Natural de Doñana és d’ús públic. El Ministeri d’Indústria en
funcions ha beneït amb aquest reconeixement el projecte
Aiguamolls Occidental, el primer dels quatre planejats per Gas
Natural Fenosa al parc.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a elventano: «El último ‘regalo’ del PP a Gas Natural: la autorización para pozos de extracción en Doñana»
Notícia a Iniciativa Debate: «El último regalo a Gas Natural: la autorización para extracciones en Doñana»
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L’11 d’abril s’il·legalitzaran milers d’instal·lacions d’autoconsum
El proper 11 d’abril milers d’instal·lacions d’autoconsum a tot Espanya
podrien quedar al límit de la il·legalitat d’acord amb el que estableix la
normativa sobre autoconsum que va aprovar el govern de Mariano
Rajoy, una de les més restrictives del món, segons afirmen
organitzacions del sector. El decret fixa aquesta data com a límit perquè
tots els autoconsumidors que tenguin una instal·lació anterior a
l’entrada en vigor de la norma s’hi adaptin. En el cas que no ho facin, es
declararan com a il·legals i podrien sofrir multes d’entre 6 i 60 milions
d’euros, tot plegat per protegir, una vegada més, els interessos de les
grans empreses elèctriques.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Energías Renovables: «Autoconsumidores: ¿abocados al limbo ilegal?»
Entrada al web de Greenpeace: «La energía del Sol se hace ilegal»

Greenpeace ha iniciat una campanya per recollir firmes per demanar al president en funcions que arregli el caos creat
pel ministre Soria i faci que el Consell de Ministres acordi ampliar el termini, almanco fins a finals d’any, perquè
aquests consumidors no es vegin sotmesos a multes multimilionàries a causa de la inactivitat del Ministeri d’Indústria.
Actua i suma’t a la lluita!


Campanya de Greenpeace per ampliar el termini d’aplicació del decret d’autoconsum

- 30 anys de la Llei de Normalització Lingüística
La llei de Normalització Lingüística compleix el proper 29 d’abril tres dècades de vigència. La Direcció General de
Política Lingüística ha programat diferents actes de celebració fins al mes de juny. L’acte institucional tindrà lloc el
mateix dia en què es va aprovar el text normatiu al Parlament, el 29 d’abril, i previsiblement es farà al museu Es
Baluard.


Notícia a Diari Menorca

- IB3 es tornarà a veure a Catalunya
IB3 es tornarà a veure a mitjan mes d’abril a Catalunya després de més de tres anys. Fa mesos
que des de la Conselleria de Cultura s'està treballant per donar compliment a l'acord de
reciprocitat entre IB3 i Televisió de Catalunya. L'octubre del 2012 el director general d’IB3, José
Manuel Ruiz, va excusar el tall del senyal d’IB3 a Catalunya assegurant que comportava un estalvi
de 400.000 euros anuals. Retornar el senyal només costarà, en canvi, 4.750 euros.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a ÚltimaHora: «IB3 se volverá a ver a mediados de abril en Catalunya después de tres años»
Entrada al web del Govern de les Illes Balears: «IB3 torna a Catalunya a mitjans de mes»
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- Ruth Matheu, nova consellera de Cultura
Primera reforma en el Govern d'Armengol. S'han mantingut les previsions
que indicaven que Més per Menorca mantindria la seua quota de poder en la
Conselleria de Participació, Transparència i Cultura. La presidenta del govern
balear, Francina Armengol, ha nomenat aquest dimecres Pilar Costa com a
nova consellera de Presidència en substitució de Marc Pons, que passa a ser
titular de Territori, Energia i Mobilitat, mentre que Ruth Mateu ha estat
designada consellera de Participació, Transparència i Cultura.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a dBalears: «Ruth Mateu, nova consellera de Participació, Transparència i Cultura, i Pilar Costa entra al Govern»
Notícia a Diario de Mallorca: «Ruth Mateu, nueva consellera de Cultura, Pilar Costa, de Presidencia, y Marc Pons, de...»
Notícia a comunicacio21: «Ruth Mateu, nova consellera de Cultura balear»

- Neix la Renda Social Garantida, que arribarà a 3.000 famílies de les Illes
El Parlament aprovà dimarts la Llei de Renda Social Garantida, que oscil·larà
entre els 429 i els 776 euros i de la qual es podran beneficiar unes 3.000
famílies d’arreu de les Illes. El Govern hi destinarà 20 milions d'euros el 2016 i,
progressivament, s’ampliarà el pressupost fins a ser triplicat. La consellera Fina
Santiago ha defensat que volen fomentar la recerca activa de feina i ha dit que
els beneficiaris estaran obligats a acceptar qualsevol lloc de treball.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Ara Balears: «La renda social garantida ja és una realitat»
Notícia a dBalears: «El Parlament aprova la Renda Social Garantida»

- MÉS per Menorca proposa gravar els plens i fomentar les iniciatives populars
També dimarts, el Parlament va aprovar la presa en consideració d’una proposició de llei de MÉS per Menorca per
introduir mesures de transparència i participació, com ara l'enregistrament dels plenaris dels ajuntaments de les Illes.
Aquesta proposta també inclou reduir el nombre de firmes necessàries per avalar les iniciatives populars als debats
municipals. En paraules de Nel Martí (MÉS per Menorca), «és una proposta que vol aprofundir en la democràcia,
afavorir la participació ciutadana i apropar les institucions a la ciutadania».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Ara Balears: «MÉS per Menorca proposa que s’enregistrin els plens dels ajuntaments»
Notícia a dBalears: «El Parlament aprova una Proposició de llei per gravar les sessions públiques i fomentar les...»
Entrada al web de MÉS per Menorca: «MÉS per Menorca proposa que les sessions plenàries dels ajuntaments es puguin
gravar i que es faciliti als ciutadans poder incloure temes en l’ordre del dia del plens»
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- Hotelers mallorquins apareixen als papers de Panamà
Les famílies mallorquines d'hotelers Melià, Riu i Martinón, propietàries de
dos dels grans grups hotelers espanyols, es van valer de societats i
comptes en paradisos fiscals per administrar part del seu vast patrimoni,
segons es desprèn dels documents als quals ha tingut accés el diari El
Confidencial en una recerca conjunta amb La Sexta. Alguns d’ells es van
acollir a l’amnistia fiscal de Mariano Rajoy del 2012.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Ara Balears: «Les famílies mallorquines d'hotelers, Melià i Riu, figuren en els 'papers de Panamà', segons...'»
Notícia a Última Hora: «Meliá, Riu y Martinón, las tres hoteleras que figuran en los papeles de Panamá»

Aquesta setmana la Comissió de Concerts 2016 no ha aturat un moment amb els preparatius de Sa Tramuntanada 2016.
Tan sols hi queda un mes! Per ara podem avançar que tenim el cartell tancat, amb bons grups de música d’estils diversos.
La comissió de prospeccions petrolieres està acabant d’organitzar el proper docufòrum. Aquesta vegada el feim arribar a
Barcelona, com veureu a l’apartat d’esdeveniments.
A l’assemblea general d’aquesta setmana hem engegat un nou projecte encarat a preservar l’aigua en els mesos d’estiu,
que cristal·litzarà en una campanya que durà a terme una nova comissió creada explícitament per a la iniciativa.
Altrament, aquesta setmana ens hem posicionat sobre la crisi dels refugiats mitjançant un manifest que podeu consultar
aquí. Aquesta declaració es va llegir dissabte a l’acte de Menorca pel dret d’asil que va tenir lloc as Mercadal.

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

12 - 17
Exposició

DILLUNS

11
Conferència
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L’ILLA DELS TALAIOTS. MENORCA, CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL
Hora:
Horari d’obertura del museu
Lloc:
Museu de Menorca, (av. del Metge Camps, s/n, Maó)
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.
L' EDUCACIÓ EMOCIONAL A LA FAMÍLIA I A L' ESCOLA; EDUCAR ÉS CONDUIR AL COR
Hora:
20.00 h
Lloc:
Sala d'actes de l'IES JM Quadrado (Ciutadella).
Descripció: Xerrada sobre l’educació emocional tant en la situació familiar com en
l’educació a càrrec de José María Toro.
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Conferència

DIJOUS

14
Conferència
DIVENDRES

15
Conferència
Cinema
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QUÈ SIGNIFICA SER PATRIMONI MUNDIAL?
Hora:
20.00 h
Lloc:
Sala d’actes de l’Ateneu de Maó
Descripció: Dins el cicle anual de conferències de l’Ateneu, Ángela Rojas (tècnica d’ICOMOS
i directora de l’expedient de la candidatura de Menorca Talaiòtica), presenta
«ICOMOS: cambio y continuidad». Organitza: CIMe i Ateneu de Maó.
EL FUTUR ENERGÈTIC A MENORCA. PER QUÈ I COM DESENVOLUPAR UN NOU MODEL 100%
DE FONTS RENOVABLES
Hora:
20.00 h - 21.00 h
Lloc:
Sala Albert Camus (Sant Lluís)
Descripció: Cicle de conferències sobre Menorca Sostenible. La xerrada d’aquest mes serà
sobre sobirania energètica per Menorca: «El futur energètic a Menorca. Per
què i com desenvolupar un nou model 100 % de fonts renovables».
Posteriorment hi haurà un torn obert de paraules. Podeu veure el cartell aquí.
A càrrec d’Eduard Furró, enginyer i membre de la Junta del GOB. Organitza:
Agenda Local 21 Sant Lluís.
IMPOST DEL TURISME SOSTENIBLE, UNA REALITAT. QUINS EFECTES TINDRÀ A MENORCA?
Hora:
20.00 h
Lloc:
Sala d’Actes del Cercle Artístic de Ciutadella
Descripció: Taula rodona sobre l’impost del turisme sostenible a l’illa de Menorca.
MENORCA FA UNS ANYS
Hora:
21.00 h - 22.30 h
Lloc:
Auditori de Ferreries
Descripció: Projecció d’una pel·lícula de l’Arxiu d’Imatge i So: «Menorca fa uns anys».
Venda d’entrades: in situ abans de la funció (4 €). Organitza: Club de Cinema
Art’s de Ferreries.

DISSABTE

16
Excursió
Concert

LA MAR I LA RESERVA DE BIOSFERA
Hora:
9.00 h - 12.00 h
Lloc:
Port de Ciutadella
Descripció: Visita guiada al port de Ciutadella de la mà de la Confraria de Pescadors de
Ciutadella i Amics de la Mar per conèixer de primera mà l’activitat pesquera
actual i la de temps passats. Organitza: Menorca Reserva de Biosfera.
Activitat gratuïta però amb places limitades: cal inscripció prèvia a
www.reservabiosfera.org o al tel. 971 35 62 51.
CANÇONS MENORQUINES I HAVANERES
Hora:
20.30 h
Lloc:
Local social del Cercle Artístic de Ciutadella
Descripció: Concert de cançons menorquines i havaneres. Organitza: Grup Xalandrí.
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DIUMENGE

17
Jornada de voluntariat
Agromercat

DESCOBRIM EL PASSAT. JORNADA D’EIXERMAT I CONSERVACIÓ A TORRE D’EN GALMÉS
Hora:
9.00 h - 13.00 h
Lloc:
Aparcament per a visitants del poblat Torre d’en Galmés (Alaior)
Descripció: Jornades de voluntariat, eixermat i conservació al jaciment arqueològic d’època
talaiòtica més gran de l’illa. A mitjan matí es fa una torrada de sobrassada per
berenar al mateix poblat. Organitza: Associació d’Amics del Museu de
Menorca.
AGROMAÓ
Hora:
Lloc:
Descripció:

A Barcelona
DIMARTS

12
Conferència
DIJOUS

14
Cinefòrum
Xerrada
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10.00 h - 14.00 h
Plaça Reial de Maó
Mercat agrari setmanal on es podran adquirir productes del camp de Menorca.
Les finques que hi participen s’han compromès a desenvolupar una gestió
agrària responsable, avalada pel segell d'Agricultura Ecològica, pel Contracte
Agrari Reserva de la Biosfera o per un acord de custòdia del territori. Organitza:
GOB Menorca.
-

XERRADA SOBRE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
Hora:
12.00 h - 13.30 h
Lloc:
Sala d’actes de la EUETIB
Descripció:
Ramón Sans, autor del llibre «La Darrera Oportunitat», parlarà del tema que
ocupa el seu llibre. Tractarà diversos aspectes com l'energia i la potència, fonts
d'energia renovables i no renovables i errors i fal·làcies sobre aquesta mena
d’energia. També es desenvoluparà el concepte de transició energètica i el que
comporta. Organitza: EUETIB
Més informació a l’esdeveniment de Facebook clicant aquí.
«THE COCONUT REVOLUTION». THE STORY OF THE WORLD’S FIRST ENVIRONMENTAL UPRISING
Hora:
14.00 h
Lloc:
Aula Magna de la Facultat de Biologia
Descripció: Docufòrum Facultat de Biologia: les natives de Boungainville, una illa de
l'arxipèlag de les illes Salomón, prenen les armes i s'enfronten a la companyia
minera britànica Rio Tinto –que explota a les seves terres la major mina de
coure a cel obert del món– i a l'exèrcit de Papúa Nova Guinea, recolzat per
Austràlia i mercenaris britànics. Aquesta és la història d'una illa bloquejada i
assetjada que lluita, cultiva, dissenya i construeix per a la seva supervivència.
Organitza: Skamot Verd.
Pots trobar més informació a l’esdeveniment de Facebook clicant aquí.

L’AIGUA VIRTUAL I LA PETJA ECOLÒGICA DE L’AIGUA
Hora:
10.00 h - 14.00 h
Lloc:
Aula de l’Aigua (c/ Rector Triadó, 13)
Descripció: Xerrada sobre l’aigua: tots els productes i serveis porten associats l’aigua en el
seu cicle vital, des de la seua producció fins arribar al seu ús final. Aquesta aigua
«virtual» té molta importància en diversos aspectes, des de la planificació d’un
territori i les polítiques d’importacions d’un país, fins a les grans repercussions
que tenen els nostres petits actes i hàbits quotidians. Organitza: CRAJ.
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DIVENDRES

15
Docufòrum
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ELS LÍMITS DE LA MÀFIA PETROLIERA
Hora:
19.00 h
Espai Mallorca (pl. Vicenç Martorell, 1)
Lloc:
Descripció: Docufòrum en què s’expliquen les fases i l’estat actual dels projectes de
prospeccions petrolieres al mar Mediterrani. Després es projectarà «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 influeix la indústria petroliera a les zones afectades
en temes econòmics, ecològics i socioculturals. També es parlarà d’alternatives
energètiques. Organitza: Menorquins pel Territori. Col·labora: Espai Mallorca.
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