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- Les obres del tram Ciutadella-Ferreries començaran després de la temporada turística
Les obres del tram Ciutadella-Ferreries de la carretera general
començaran un cop hagi acabat la temporada turística. El projecte
per a aquest tram està a punt de cloure’s, i una vegada tancat
s’iniciarà el procés d’adjudicació.


Entrada al web de MÉS per Menorca: «Les obres de la carretera Ciutadella-Ferreries començaran després de l’estiu»

- La posidònia, una planta crucial per al manteniment natural de les platges
La posidònia, que no és una alga, és crucial per al manteniment de les
platges i, per tant, també del paisatge de Menorca. En un primer moment,
quan és davall l’aigua, té la funció d’oxigenar-la i resguardar peixos i altres
animals. Després, a la platja, és important per protegir l’arenal i que aquest
no sigui absorbit per l’aigua. No et perdis aquesta interessant entrada:


Entrada al web Visit Menorca: «La planta de la vida que rodea Menorca»

- El Consell demana un nou pla d’actuacions per millorar el Camí de Cavalls
A partir de la revisió del Pla Especial del Camí de Cavalls que s’ha duit a
terme, s’han pogut constatar tots els punts que presenten qualque tipus
de problema. Ara l’objectiu és definir i valorar econòmicament accions
concretes per donar una solució als punts amb problemes d'erosió. El
pressupost total és de 12.000 euros més IVA.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Ara Balears: «El Consell de Menorca encarrega un pla d’actuacions per millorar el camí de Cavalls»
Notícia a Menorca Diario: «El Consell encarga un plan para la mejora del Camí de Cavalls»
Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca encarrega un pla d’actuacions per millorar el Camí de Cavalls»

- El boom de les reserves anticipades
A causa de la inseguretat de destinacions turístiques generada per l’auge del terrorisme, es preveu una temporada alta
més llarga –de juny a la primera quinzena de setembre. El boom de reserves anticipades fa pensar que enguany
s’hauran de tancar les vendes molt abans que els estius anteriors.


Notícia a Menorca.info: «El ‘boom’ de reservas anticipa al mes de junio el lleno en los hoteles de Menorca»

- Pintades de protesta contra del «terrorisme turístic»
Aquesta setmana han aparegut pintades al centre de Palma en
contra el «terrorisme turístic», que han obert el debat sobre el
turisme a diferents nivells de la societat i han posat damunt la taula
diferents problemàtiques.


Entrada al web Contrainfo.cat: «Sobre les pintades als que no pinten res»
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- El GOB, a favor de les energies renovables
Eduard Furró, assessor del GOB a Menorca, destaca la capacitat
d’autoabastiment energètic que té Menorca i recorda que el camí a
seguir són les energies renovables, ja que l’esgotament dels
combustibles fòssils i la seua contribució al canvi climàtic són evidents.
Furró recalca també que s’ha d’iniciar immediatament un camí en el
model energètic actual.


Notícia a Menorca al dia: «Voces en el GOB piden un nuevo modelo energético basado en las renovables de forma...»

- El Congrés insisteix al govern espanyol que declari el mar Mediterrani lliure de prospeccions
La Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats ha aprovat
una proposició no de llei en què insta el govern espanyol a declarar
el mar Mediterrani lliure de prospeccions d’hidrocarburs. El text
proposa establir una pròrroga per a les noves sol·licituds de recerca
d’hidrocarburs, ja que aquestes provoquen un gran impacte
mediambiental negatiu i, a més, pretén impulsar les modificacions
legislatives necessàries per declarar el Mediterrani lliure de
prospeccions.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Ara Balears: «El Congrés insta el govern central a declarar la Mediterrània lliure de prospeccions»
Notícia a Efe Verde: «El Congreso insta al Gobierno a declarar el Mediterráneo libre de prospecciones»
Notícia a Nou Diari: «El PSOE insta al gobierno a declarar el Mediterráneo libre de prospecciones»

- Ecologistes de Greenpeace denuncien la contaminació
Diversos activistes de l’organització ecologista Greenpeace van
col·locar màscares a les quinze estàtues més famoses de Londres per
denunciar la contaminació de l’aire. Seguint amb la seua lluita en
defensa del medi ambient, van recordar que la contaminació de l’aire
té efectes negatius directes sobre les persones i manifesten que és
necessària una actuació conjunta.


Notícia a Europa Press: «Ecologistas colocan mascarillas a 15 estatuas famosas de Londres para denunciar la...»

Aquesta setmana l’organització Ecologistas en Acción també ha recordat la
necessitat conjunta i immediata d’actuar contra el canvi climàtic. Ja hi ha a
disposició de tothom el document «Mirar con los ojos abiertos», un text que recull
els punts claus per els quals ha de passar obligatòriament la lluita contra el canvi
climàtic.


Notícia a Energías Renovables: «Ecologistas en Acción señala las 8 claves de la
lucha contra el cambio climático»
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- El referèndum no aconsegueix frenar les plataformes petrolieres d’Itàlia
El referèndum celebrat diumenge passat a Itàlia no va obtenir el
50% del cens i, per tant, la votació no va resultar vàlida. Se segueix,
doncs, l’opció del primer ministre italià, Matteo Renzi, que
demanava l’abstenció perquè les empreses petrolieres continuïn
produint i «onze mil persones no perdin el lloc de feina».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a El País: «Renzi logra mantener abiertas las plataformas petrolíferas de Italia»
Notícia a Europa Press: «El referéndum en Italia sobre prospecciones petroleras marítimas no alcanza la participación...»

- Andreu Manresa defensa l’existència d’IB3 per a la normalització del català
El director general d’IB3, Andreu Manresa, va assegurar aquest dijous que «una de les
raons centrals que li han encomanat i que justifica l’existència de l'ens públic és l'ús
normal de llengua catalana i la promoció de les seves varietats». Ho va dir durant la
Comissió de control sobre la radiotelevisió balear, quan va valorar també la
reciprocitat d'emissions entre Catalunya i Balears. El director general de l'ens públic
destaca «l’emotivitat» expressada per «multitud de missatges» emesos a través de
les xarxes socials que els feliciten per la reciprocitat d'emissions d’IB3 a Catalunya.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Ara Balears: «Andreu Manresa destaca la importància d'IB3 per la normalització del català»
Notícia a 20minutos: «Manresa: "Una de las razones centrales que justifican la existencia de IB3 es el uso normal de ...»
Notícia a El Mundo «Jarabo recula ante Manresa: «IB3 es más objetiva que nunca»

- Dia 25 d’abril, «Fem País Valencià»
Més de 40.000 persones van sortir aquest dissabte als carrers de València en la
mobilització reivindicativa més gran dels últims anys. La manifestació va cridar
a construir un projecte de futur en positiu, integrador, plural i respectuós amb
la cultura i la llengua, els valors de progrés, la igualtat i la justícia social. La
manifestació, que duia per lema «Fem País Valencià», va precedir un acte
multitudinari a la plaça de bous, el qual va reunir 10.000 persones i més de
cinquanta grups i cantants, després d'anys de censura i prohibicions.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Notícia a VilaWeb: «Més de quaranta mil manifestants a València en la mobilització més gran dels últims anys»
Notícia a VilaWeb: «Una nit històrica a la plaça de bous de València»
Notícia a La Vanguardia: «El valencianismo recupera la Festa per la Cultura 16 años después»
Notícia a El Mundo: «Las esteladas toman Valencia bajo el lema 'Fem País Valencià'»

-
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- El Consell Insular dobla l’aportació a la Universitat Oberta per a Majors
La institució insular ha doblat enguany la seua aportació a la Universitat Oberta
per a Majors, que passa de 5.000 a 10.000 euros, la qual cosa ha permès ampliar
l’oferta educativa a tots els pobles de Menorca. En anys anteriors, aquests
programes es desenvolupaven als municipis de Maó, Ciutadella i Alaior. Aquest
increment pressupostari fa possible que arribi actualment a la resta de pobles,
com Ferreries, Mercadal, Es Migjorn Gran, Sant Lluís i Es Castell.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



-

Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca dobla enguany la seva aportació a la Universitat Oberta per...»
Notícia a ABC: «Menorca duplica a 10.000 € su aportación a la Universitat Oberta per a Majors»

EM-EU commemora el 85è aniversari de la proclamació de la II República
Aquesta setmana han tingut lloc a Menorca diferents actes per
commemorar el 85è aniversari de la proclamació de la Segona
República. Entre els actes, organitzats per Esquerra de MenorcaEsquerra Unida, destaca el d’homenatge i reconeixement a tots
els republicans, que va tenir lloc diumenge passat al cementeri de
Maó. També s’hi van adherir MÉS per Menorca i Esquerra
Republicana de Menorca.


-

Entrada al blog d'Esquerra de Menorca: «Actes de commemoració de la II República»

Les Illes avancen cap a l’abolició de la tauromàquia
El parlament illenc va aprovar aquest dimarts acceptar a tràmit la
modificació de la Llei de protecció dels animals. La modificació
d’aquesta llei, vigent des de 1992, consisteix a eliminar l'excepció
que es va acordar llavors a favor dels espectacles amb toros. Es
prohibiran, a més, els circs amb animals salvatges. La proposició de
llei va rebre el suport del PSIB, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca,
Podem i Gent x Formentera. El Pi s'hi va abstenir, mentre que PP i
Ciutadans hi van votar en contra. La llei podria quedar aprovada
definitivament abans que comenci l’estiu.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació



Notícia a Ara Balears: «El Parlament fa una passa clau cap a l'abolició de la tauromàquia»
Notícia a dBalears: «El Parlament pren en consideració modificar la Llei de protecció dels animals»
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ERC proposa el dret a vot per als majors de 16 anys
El Congrés dels Diputats va aprovar dimarts la presa en consideració d'una
proposició de llei d'ERC per ampliar el dret a vot als majors de 16 anys, tal
com ja es fa a altres països de l’entorn europeu com Àustria, amb els vots
del PSOE, Podem, ERC, DL, EU i Bildu. També es va prendre en
consideració, amb els vots de PSOE, Podem, ERC, DL i C's, una altra
iniciativa del Grup Socialista per a la reforma fiscal i la lluita contra l'evasió
fiscal que inclou la creació d'una comissió d'investigació sobre els «papers
de Panamà». Cap de les dues iniciatives va obtenir el suport del PP.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació



Notícia a Directe.cat: «Els grups de l'oposició aprovem al Congrés iniciatives per al dret a vot als 16 anys i la lluita...»
Notícia a CCMA: «El Congrés aprova iniciar els tràmits per avançar el dret a vot als 16 anys»

Enguany Sant Jordi ha caigut en dissabte, dia en què
celebram les nostres assemblees ordinàries. L’Espai
Mallorca, on ens reunim cada setmana, va
programar una munt d’activitats per dur a terme
durant la diada. Com que la majoria volíem
col·laborar o participar-hi, vam traslladar l’assemblea general a divendres.
Ara per ara tots els membres de Menorquins pel
Territori tenim una única idea al cap i únic tema de
conversa: Sa Tramuntanada 2016. Som als dies
previs del concert, i és normal que tot rodi al seu
voltant enllestint els darrers preparatius.
El dia del concert podreu assistir primer de tot a la
presentació del Docufòrum Els Límits de la Màfia
Petroliera. A continuació començaran les actuacions
dels artistes convidats, entre les quals podem
avançar una sessió d'art en viu a càrrec de Pol
Segura.
Els beneficis d'aquest esdeveniment es donaran
íntegrament a l'Associació Tursiops, que treballen
en la recerca dels cetacis del mar Mediterrani.
El que sabem segur, açò sí, és que serà una festassa
que no us podeu perdre!
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- 22 d’abril, Dia de la Terra
Aquest divendres, Dia de la Terra, des de Menorquins pel Territori vam aprofitar per reivindicar la importància de
cuidar el nostre planeta. Ja fa molt de temps que som conscients de la necessitat de preservar-lo ja que, no ho
oblidem, només en tenim un. Per ara, l’home no ha arribat a cap altre planeta on la vida, tal com l’entenem nosaltres,
sigui possible.
Per aquest motiu insistim en la responsabilitat que tenim de cuidar la Terra. Aquesta és, sens dubte, una
responsabilitat amb nosaltres mateixos, però també amb les generacions futures. Aquesta responsabilitat depèn de
cadascuna de les accions que feim cada dia, i és que tenim més poder del que ens pensam.
A més, però, aquesta responsabilitat també passa ineludiblement per un canvi de model energètic, per aturar el canvi
climàtic i per foragitar les prospeccions del Mediterrani i de tots els mars i oceans del món. Aquesta és la lluita que
mou Menorquins pel Territori.

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

26 - 1
Exposició

DIJOUS

28
Xerrada
DISSABTE

30
Visita guiada
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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.
PRODUCCIÓ I CONSUM D’ELECTRICITAT
Hora:
20.00 h
Lloc:
Sala d’Activitats Ciutadanes de l’Ajuntament d’Alaior
Descripció: Xerrada sobre la producció i el consum d'electricitat i el que cal saber-ne a
càrrec de Jesús Cardona, arquitecte, i Xavi Camps, enginyer. Organitza: Fòrum
3r Mil·lenni i Centre d'Estudis Local.
VISITA GUIADA A L’ILLA DEL LLATZARET
Hora:
Per confirmar
Lloc:
Illa del Llatzaret (Maó)
Descripció: El Llatzeret de Maó és un patrimoni cultural que ha estat sempre vinculat a la
salut pública. Igualment, els valors que defensa una reserva de biosfera són
beneficiosos per a la nostra salut. Descobrirem com es poden relacionar
aquests dos extrems a través d’una visita guiada al Llatzeret de Maó. Organitza:
Viu la reserva de la Biosfera.
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DIUMENGE

1
Excursió
Agromercat

SORTIDA A LA FINCA D’ALFORÍ DE DALT
Hora:
10.00 h
Lloc:
Aparcament de la platja del Pilar (Ciutadella)
Descripció:
L'Agència Menorca Reserva de Biosfera organitza una sortida guiada a la
finca d'Alforí de Dalt (Ciutadella) per conèixer la flora del seu entorn amb un
itinerari fins a la platja de Cala Pilar. Se sortirà de l’aparcament de la platja en
direcció a Cala Pilar i es passarà per diferents entorns naturals que mereixen
una especial atenció. Organitza: Agència Menorca Reserva de la Biosfera.
AGROMAÓ
Hora:
Lloc:
Descripció:

A Barcelona
DILLUNS - DIUMENGE

25 - 1

Exposició
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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.
-

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.
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