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- Millores en els camins de Son Saura i Macarella
Continuen les tasques de millora i reforç de la seguretat dels camins d’accés
a les platges de Son Saura i Macarella, al terme municipal de Ciutadella. Les
feines, que es van iniciar a principis d’aquest mes d’abril i que previsiblement
acabaran la setmana que ve, consisteixen a restituir la superfície del paviment
existent dels dos camins, que comprenen un tram de 950 metres en el camí
de Son Saura i 1.650 en el camí de Macarella. El cost previst de les
intervencions és de 44.950 euros per al primer, i de 41.100 euros per al segon.


Notícia a Menorca.info: «El Consell de Menorca invierte 86.000 euros en mejorar los caminos de Son Saura y Macarella»

- S’aprova per unanimitat la Proposició No de Llei per restablir el servei postal individualitzat
Dimecres 13 d’abril, a proposta de MÉS per Menorca, es va debatre i aprovar
per unanimitat la proposta no de llei per restablir el servei postal individualitzat.
Arran de la normativa vigent, fa uns mesos moltes urbanitzacions menorquines
van perdre el dret al servei postal individualitzat, cosa que va causar malestar
entre els veïns i va fer acumular molt de correu a les oficines.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Transcripció de la PNL del Diari de Sessions del Parlament de les Illes (p. 2)
Entrada al web de MÉS per Menorca: «La PNL de Més per Menorca sobre el servei postal a les urbanitzacions s'aprova...»

- El Congrés vota a favor de la tarifa plana per als vols interinsulars
La Comissió de Foment del Congrés ha aprovat instar el govern
espanyol que estudiï la possibilitat d’implementar una tarifa plana
en els vols interinsulars de Canàries i Balears. Aquesta proposició
ha estat possible a partir d’una proposició no de llei de Coalició
Canària i després que el Senat votàs ‘no’ a les preguntes fetes pel
senador Bernat Picornell del grup Esquerra Republicana sobre
aquesta matèria.


Notícia a Ara Balears: «El Congrés, a favor de la tarifa plana per als vols interinsulars»

- Els menorquins no inscriuen les 40 instal·lacions d’autoconsum que hi ha a l’illa
La nova llei que regula l’autoconsum elèctric, coneguda com «impost
al sol», obliga els propietaris d’aquestes instal·lacions a inscriure’s en
el Registre Administratiu d’Autoconsum d’Energia Elèctrica. Fins ara,
cap de les 39 instal·lacions fotovoltaiques que hi ha a Menorca —ni
tan sols els dos parcs d’energia solar— han començat la inscripció.


Notícia a Menorca.info: «Los menorquines 'pasan' de inscribir sus 40 instalaciones de autoconsumo»
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- Medi Ambient ha de protegir urgentment el corredor de cetacis del Mediterrani
Les cinc ONG ecologistes d’àmbit estatal —Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife i WWF— han
dirigit un escrit conjunt al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient (MAGRAMA) i a la directora general de
Sostenibilitat de la Costa i del Mar per demanar la protecció del
corredor de cetacis del Mediterrani. Les organitzacions firmants
exigeixen que s’instauri de manera urgent un eficaç règim de
protecció preventiva davant tota casta d’activitats que puguin
posar en risc els valors del corredor de migració de cetacis.
D’aquesta manera, les cinc organitzacions donen suport a les
demandes de la plataforma Aliança Mar Blava i a les diverses
institucions de les Illes, les quals el 2015 van sol·licitar al
MAGRAMA la declaració d’aquest corredor de migració de
cetacis com a ZEPIM.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Entrada al web de Amigos de la Tierra: «Medio Ambiente debe proteger urgentemente el corredor de cetáceos del...»
Entrada al web de Ecologistas en acción: «Medio Ambiente debe proteger urgentemente el Corredor de Cetáceos del...»
Notícia a Tercera información: «Medio Ambiente debe proteger urgentemente el Corredor de Cetáceos del...»

- El Ministre de «l’impost al sol» i el seu germà apareixen als papers de Panamà
El ja exministre d’Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, apareix
en la documentació del despatx panameny Mossack Fonseca, coneguda
com els «papers de Panamà», com un dels administradors d’una societat
dissolta el març de 1995. Després d’intentar desmentir les informacions
sorgides els darrers dies, Soria ha comunicat la seua renúncia al càrrec i
a la presidència autonòmica de Canàries.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Post Digital: «El ministro del "impuesto al sol" y su hermano aparecen en los papeles de Panamá»
Notícia a Público.es: «Soria dimite como ministro de Industria»
Notícia a El Economista: «El ministro de Industria, José Manuel Soria, presenta su renuncia por los papeles de Panamá»

- El Tribunal Constitucional italià permet celebrar un referèndum sobre prospeccions petrolieres
El passat mes de gener el tribunal constitucional italià va
permetre celebrar un referèndum sobre la duració de les
concessions de perforació de petroli i de gas a les costes italianes,
un projecte que afectaria negativament les empreses del sector.
El referèndum, que va ser sol·licitat per alguns governs regionals
i que gira entorn d’una llei aprovada recentment pel Parlament,
se celebra aquest diumenge 17 d’abril.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Europapress: «El Tribunal Constitucional italiano permite la celebración de un referéndum sobre...»
Notícia a La Nazione: «Referendum trivelle del 17 aprile: Firenze si mobilita»
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- Un dofí mort és trobat a Son Saura
Divendres passat al matí el personal de neteja de platges van trobar un
dofí mort a la platja de Son Saura, al terme municipal de Ciutadella.
Immediatament es va donar avís a la policia local i a la Conselleria de
Medi Ambient per tal que retiressin el cetaci. Encara se’n desconeixen
les causes de la mort.


Notícia a menorca.info: "Aparece un delfín muerto en Son Saura"

- IB3 Televisió torna a Catalunya
IB3 es pot tornar a veure des de divendres al Principat gràcies a la reactivació de la
reciprocitat de les emissions compartides pels canals principals amb les Illes Balears. Els
espectadors de Catalunya podran veure la televisió balear pel canal IB3 Global, l’equivalent
a TV3cat, a través del MUX1 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que
també inclou TV3, Super3/33, Esport3, 3/24 i les emissores de Catalunya Ràdio. Els ciutadans
de les Illes Balears, per la seua banda, veuen els canals catalans TV3.cat, el 3/24 i el canal
Super3/33 des del mes de desembre passat.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a VilaWeb: «IB3 ja es torna a veure al Principat»
Notícia a El Periódico: «IB3 ya se puede ver en Catalunya»
Notícia a IB3tv.com: «IB3 Televisió torna a Catalunya»

- Torna el Concert per la Llengua a Menorca
Els Catarres seran els grans animadors del Concert per la Llengua que tindrà
lloc el diumenge 26 de juny as Mercadal. La banda sonarà juntament amb
Animal i Aspencat al recinte firal a partir de les sis de la tarda. No serà la
primera visita que fa el grup català en aquesta població: ja ho va fer amb gran
èxit durant les festes passades de Sant Martí.


-

Notícia a Menorcaaldia: «Els Catarres centrarán el Concert per la Llengua de este año»

MÉS per Mallorca aposta per una «confluència de les esquerres» en unes noves eleccions estatals
MÉS per Mallorca ha anunciat una ronda de contactes amb Esquerra Republicana, Podem i Esquerra Unida per unir
forces de cara a la celebració d'unes noves eleccions generals. Queda obert l’interrogant sobre la possibilitat que MÉS
per Menorca pugui entrar en les negociacions i en una hipotètica confluència.



Entrada al web de MÉS per Mallorca: «Comença ronda de reunions amb EU/UP, ERC i Podem»
Notícia a Ara Balears: «MÉS mou fitxa per a una «confluència d'esquerres» a les Balears de cara a unes noves...»
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- Armengol es reafirma davant Montoro i mantindrà la cartera de serveis públics
Tot i la carta d'advertiment enviada pel Ministeri d’Hisenda espanyol sobre
la necessitat de reduir la despesa per assolir els objectius de dèficit, la
presidenta balear s’ha reafirmat en la seua posició després de la reunió
d’aquesta setmana mantinguda amb Montoro: «Ens negam a bloquejar
partides lligades a despeses concretes que hem compromès als ciutadans».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a dBalears: «Montoro a Armengol: «Tothom complirà les exigències d'Hisenda»
Notícia a Ara Balears: «Armengol demana a Montoro que assumeixi part del deute per compensar el mal finançament»

- L’escletxa social creix a les Illes
Un recent estudi sociològic de Gadeso constata que la
classe mitjana està en retrocés a les Illes Balears: la
diferència entre rics i pobres és més alta i la societat
illenca es converteix en una població dualitzada. Un
35% dels illencs —el grup amb el percentatge més alt—
s'autodefineix com a classe mitjana baixa, per damunt
d’un 33% que es considera classe mitjana i un 15% que
es considera classe baixa.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a dBalears: «La classe mitjana també desapareix a les Balears»
Estudi de Gadeso: «Anàlisi de la realitat socioeconòmica de les Illes Balears»

- Manifest de Menorquins pel Territori publicat a Menorcaaldia
Des d’aquesta secció volem
agrair
al
diari
digital
Menorcaaldia la publicació del
manifest que vam elaborar
amb motiu de la crisi dels
refugiats i que es va llegir
durant la jornada de sensibilització del passat dissabte,
organitzada per la plataforma
Benvinguts Refugiats Menorca.
El manifest va ser enviat a
altres diaris insulars, com el
Diari Menorca, que han decidit
de no publicar-lo.


Notícia a Menorcaaldia: «MENORCA PEL DRET D’ASIL»
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- Docufòrum a l’Espai Mallorca
Aquest divendres Menorquins pel Territori va organitzar la segona edició del docufòrum sobre la problemàtica de les
prospeccions petrolieres, titulat Els Límits de la màfia petroliera. Aquesta vegada l’acte es va celebrar a l’Espai Mallorca
de Barcelona i hi van assistir una vintena de persones.
Després d’una presentació inicial per repassar els actuals projectes al Mediterrani i els seus efectes sobre la medi
natural, es va projectar el documental Mèxic: Un cop baix a Ciudad del Carmen, que fa èmfasi en els efectes de les
prospeccions sobre la societat, com ara l’increment de l’escletxa entre classes socials i la misèria, contràriament al que
es pensa habitualment.
Finalment es va obrir un interessant debat entre els membres del públic en què tothom va 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. Es va recalcar especialment la importància que la societat estigui conscienciada de la problemàtica i
preparada per quan s’hagin de recollir al·legacions contra els diferents projectes.

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

19 - 24
Exposició
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L’ILLA DELS TALAIOTS. MENORCA, CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL
Hora:
Lloc:
Descripció:

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

19
Tertúlia
DIVENDRES

22
Conferència
DIUMENGE

24
Jornada de voluntariat
Excursió
Agromercat
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GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN MENORCA. DE DONDE VENIMOS Y HACIA DONDE VAMOS
Hora:
20.00 h
Lloc:
Ateneu de Maó (c/ de Sa Rovellada de Dalt, 25)
Descripció: Tertúlia a càrrec de José Domingo Yerbes, enginyer forestal, sobre gestió forestal
sostenible a Menorca. Es tractarà el potencial de la biomassa forestal de l’illa com
a recurs energètic i els beneficis del seu aprofitament a nivell mediambiental i
familiar.
LA EXPLOSIÓN DE LA BIOLOGIA EN EL SIGLO XXI Y SU IMPACTO SOCIAL
Hora:
20.00 h
Lloc:
Sala d’Actes del Cercle Artístic de Ciutadella (pl. des Born, 19)
Descripció: Conferència sobre biologia i societat a càrrec de Ginés Morata, professor
d'investigació del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Premi Nacional de
Genètica i Premi Príncep d’Astúries d'Investigació Científica i Tècnica.
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.
TURISME BIOSFÈRIC
Hora:
9.30 h - 13.30 h (per confirmar)
Lloc:
Per confirmar
Descripció:
La indústria turística és actualment la principal economia de l’illa. El turisme
responsable pot ser compatible amb els valors d’una reserva de biosfera. A
través d’aquesta activitat es donaran a conèixer projectes i experiències de
turisme responsable a Menorca.
Activitat gratuïta però cal inscripció prèvia a www.reservabiosfera.org o al
telèfon 971 356 251.
AGROMAÓ
Hora:
Lloc:
Descripció:

A Barcelona
DILLUNS - DIJOUS

18 - 21
Setmana cultural
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10.00 h - 14.00 h
Pl. 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.
-

SETMANA CULTURAL D’ART I EXPRESSIÓ
Hora:
13.00 h - 18.00 h
Lloc:
Facultat de Biologia de la UB (av. Diagonal, 645)
Descripció: L’Assemblea d’Estudiants de Biologia Ambiental de la UB ha organitzat una
setmana cultural. El dilluns es dedicarà a la música; dimarts s’oferiran tallers de
teatre i expressió; dimecres, circ i arts gràfiques, i dijous, literatura. També hi
haurà un intercanvi de llibres i dinar popular.
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DILLUNS - DIUMENGE

18 - 24

Exposició
DIMARTS

19

Xerrada
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TREBALLADORES DEL MÓN
Hora:
Horari d’obertura del centre
Lloc:
Centre Cívic Zona Nord (c/ Vallcivera, 14)
Descripció: Exposició itinerant «Treballadores del món. Avancem cap a la igualtat de
gènere», que podreu visitar del 18 d’abril al 2 de maig al Centre Cívic Zona Nord.
A més, podreu assistir a la xerrada de Michela Albarello i a la projecció del
documental «Treballadores. Històries de lluita arreu del món per la igualtat de
gènere en el treball», que tindrà lloc el 20 d’abril a les 19.00 h en el mateix Centre
Cívic. Aquesta activitat, coorganitzada per la Fundació Solidaritat UB, la Fundació
Pau i Solidaritat i el Centre Cívic Zona Nord, s’emmarca en el projecte
d’intervenció socioeducativa que desenvolupa la Universitat de Barcelona en el
barri de Torre Baró.
SER DONA EN TEMPS DE GUERRA
Hora:
19.30 h - 21.00 h
Lloc:
Centre Cultural Albareda (c/ Albareda, 22)
Descripció: Xerrada a càrrec de Nadia Ghulam que tractarà sobre la història de superació i
perseverança de Nadia Ghulam, autora dels llibres El secret del meu turbant i
Contes que em van curar. Ghulam està a punt de presentar la seua tercera
novel·la, una història d’una al·lota que, després de fer-se passar per un home per
poder dur diners a casa, s’instal·la a Catalunya, on es forma, escriu, parla i lluita
per millorar la situació del seu país d’origen, l’Afganistan.
Acte gratuït però cal inscripció prèvia (places limitades).
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