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- Acord perquè l’aparcament de l’aeroport sigui gratuït per als viatges de salut
Tots els partits del parlament balear han aprovat aquesta setmana
la iniciativa del Partit Popular que instava demanar a AENA la
gratuïtat de l’aparcament dels aeroports a totes aquelles persones
que viatgin per problemes de salut. En aquesta iniciativa també
s’ha acceptat la PNL de MÉS per Menorca que afegia, entre altres
coses, retirar la tarifa per estacionar als aparcaments dels
aeroports balears durant els primers 30 minuts i garantir
l’assistència mèdica a tots els aeroports durant totes les hores.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Menorca.info: «El Parlament pide a Aena no se cobre el aparcamiento en aeropuertos a enfermos»
Notícia a Europa Press: «El Parlament pide la gratuidad del parking de los aeropuertos para enfermos y familiares»
Entrada al web de MÉS per Menorca: «Unanimitat perquè els malalts i familiars no hagin de pagar l’aparcament als ...»

- Menorca, Reserva de la Biosfera
Menorca continua sent un model de Reserva de Biosfera. Així ho va afirmar el director del programa MaB de la
UNESCO, qui creu que l’illa combina molt bé les activitats econòmiques de desenvolupament sostenible amb la
protecció dels recursos i espais naturals. Es va mostrar optimista de cara al futur i va admetre que les illes com
Menorca tenen problemes en matèria de tractament de residus i energia, però que, malgrat tot, cal actuar des del
principi amb un desenvolupament sostenible.


Notícia a EFE Verde: «Experto de Unesco: “Menorca sigue siendo modelo como Reserva de la Biosfera”»

- Ports descarta l’ampliació del port de Cala’n Bosch
El consell d’administració de Ports de les Illes Balears ha acordat
donar per desistida la sol·licitud d’ampliació del port de Cala’n
Bosch (Ciutadella). L’entitat promotora no ha corregit les
deficiències del projecte presentat l’abril del 2012 i el projecte,
doncs, queda descartat. Aquest pla preveia la construcció d’un dic
que ampliaria la superfície terrestre ocupada passant dels 3.770
m2 actuals a 5.0951 m2.


Notícia a Menorca.info: «Ports descarta la ampliación del puerto deportivo de Cala en Bosc»

- El TTIP, una amenaça per a l’agricultura europea
Aquesta setmana l’ONG ecologista Amigos de la Tierra ha publicat un informe sobre el TTIP i les seues repercussions
en l’agricultura. Manifesten que el TTIP pot comportar la ruïna del sector agrari europeu, ja que farà augmentar
enormement les importacions de productes nord-americans. Segons el Secretari General de COAG, Miguel Blanco, el
TTIP posa en perill el model social i la professionalitat dels agricultors que han apostat per la qualitat, la seguretat
alimentària, el benestar animal i el respecte pel medi ambient. Acaba afegint: «no podem acceptar que s’utilitzi una
vegada més l’agricultura com a moneda de canvi en els acords comercials amb tercers països».


Notícia a Tierra.org: «Nuevo Informe, El TTIP amenaza la agricultura europea»
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- Comença la campanya de risc d’incendis forestals
Aquest dia 1 de maig comença de manera oficial el període de perill
d’incendis forestals a les Illes Balears. La Conselleria ha advertit que
enguany el risc és molt més elevat en comparació amb els altres anys
per les condicions meteorològiques que hi ha hagut. La campanya
pretén evitar possibles alteracions antròpiques del medi ambient i,
per açò, posa en marxa totes les mesures preventives necessàries. A
més, aprofiten per recordar que la col·laboració ciutadana en la lluita
contra el foc és imprescindible. La campanya conclourà el 15
d’octubre.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació



Notícia a Europa Press: «La época de peligro por incendios forestales comienza este domingo»
Notícia a Ara Balears: «Comença la campanya de risc d’incendis forestals a les Illes»

- El paisatge frena les carreteres i els parcs d’energia
D’acord amb els criteris generals del govern del Consell Insular
que aquest dilluns durà a aprovació en ple, la protecció del
paisatge limitarà les futures infraestructures que es projectin a
Menorca. Aquestes també serviran per revisar el PTI i avaluar els
impactes generats des del 2003, a més d’impulsar plans de
paisatge específics per a cada zona. Els principals objectius són
eliminar impactes paisatgístics, mantenir els elements etnològics i
determinar una zona per a infraestructures energètiques
renovables.


Notícia a Menorca.info: «El paisaje limitará la construcción de carreteras y parques de energía»

- Aliança Mar Blava proposa al MAGRAMA millores al programa de mesures d’estratègies marines
Aliança Mar Blava ha presentat recentment al·legacions contra
els documents titulats Estrategias Marinas. VII. Programa de
medidas i Estrategias Marinas. Estudio Ambiental Estratégico,
sotmesos a un període de consulta i informació pública per la
Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar (DGSCM)
del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Mediambient
(MAGRAMA). Aliança Mar Blava insisteix que les Estratègies
Marines han d’incloure la declaració del Corredor de Migració
de Cetacis com a zona protegida (ZEPIM) i prohibir les
prospeccions petrolieres.


Comunicat de premsa d'Aliança Mar Blava: «Aliança Mar Blava propone al MAGRAMA una serie de mejoras al...»
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- Surt a consultes prèvies un nou projecte de sondejos acústics amb canyons d’aire comprimit
El MAGRAMA ha posat en marxa la fase
de consultes ambientals prèvies d’un
nou projecte de sondejos acústics
mitjançant airguns, canyons d’aire
comprimit d’alta pressió. Es tracta del
denominat Proyecto MEDSALT-2 de
investigación científico-marina en zonas
sometidas a la jurisdicción española,
promogut per l’Instituto Nazionale di
Oceanografia
e
di
Geofisica
Sperimentale, una institució italiana que
pretén estudiar, suposadament amb
objectius científics, les formacions
salines del subsòl marí balear que poden
allotjar jaciments d’hidrocarburs.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Entrada al web d’Aliança Mar Blava: «SALE A CONSULTAS PREVIAS OTRO PROYECTO DE SONDEOS ACÚSTICOS CON...»
Notícia a Europa Press: «Aliança Mar Blava advierte de un nuevo proyecto de sondeos acústicos con una "peligrosa" ...»
Notícia a Periódico de Ibiza y Formentera: «Mar Blava advierte de que hay un nuevo proyecto de sondeos...»

- El Tribunal Constitucional tomba ara la llei catalana que prohibia el fracking
El Tribunal Constitucional espanyol (TC) ha declarat inconstitucional la llei catalana que prohibia el fracking. El govern
espanyol havia presentat un recurs contra aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya i el TC li ha acabat
donant la raó en considerar que la llei espanyola de mineria preval sobre les lleis autonòmiques sobre el medi.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a Vilaweb: «El Tribunal Constitucional tomba ara la llei catalana que prohibia el ‘fracking’»
Notícia al diari 20minutos: «El TC declara inconstitucional la ley que prohíbe el "fracking" y la de establecimientos ...»
Nota de premsa a la web del Tribunal Constitucional

- La tècnica del fracking causa estralls a Austràlia
El diputat Jeremy Buckingham, del partit ecologista
australià, encén el metà que surt a la superfície del riu
Condamine (estat de Queensland) per demostrar els
efectes contaminants que produeix la facturació hidràulica
que s’executa a un quilòmetre d’aquesta zona.
Buckingham denuncia que aquest serà el futur d’Austràlia
si no s’atura el fracking, cosa que considera inacceptable.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a La Vanguardia: «Un río en llamas, ¿por culpa del fracking?»
Notícia a Noticias Barquisimeto: «Técnica de Fracking causa estragos en Australia»
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- MÉS exigeix al govern espanyol una moratòria immediata de prospeccions
MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca s’han sumat a les protestes d’Aliança Mar Blava contra la tramitació del
MAGRAMA d’un nou projecte de prospeccions petrolieres i de gasos en aigües de les Balears. S’ha insistit que «el que
ha de fer un govern en funcions com el de Rajoy és enterrar una de les pitjors herències del ja exministre Soria, com
són les prospeccions petrolieres, i no donar tràmit a nous projectes».


Notícia a dBalears: MÉS exigeix al Govern Espanyol una moratòria immediata de prospeccions

- Risc de marea negra a Itàlia
Les autoritats del port de Gènova van decretar l’estat
d’emergència a causa de les tones de petroli que
amenacen amb expandir-se per la costa mediterrània de
la Riviera italiana. El petroli prové d’una refineria de la
regió que va registrar el passat diumenge una fuga en un
dels seus oleoductes. Els serveis d’emergència van
construir un dic provisional fins que divendres a la nit les
fortes pluges van destruir-lo.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
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Notícia a El Intransigente: «Riesgo de marea negra en Italia»
Notícia a La voz de Galicia: «Amenaza de marea negra en la Riviera italiana»

Schlierberg, el barri alemany que genera quatre vegades més energia que la que consumeix
Freiburg és la ciutat més meridional i una de les localitats
amb més sol d’Alemanya, cosa que el barri de Schlierberg,
un dels més sostenibles energèticament del municipi, ha
decidit d’aprofitar. Avui Schlierberg destaca perquè
genera quatre vegades més energia de la que consumeix,
tot a través de plaques fotovoltaiques.


Article a Muhimu: «Schlierberg: el barrio alemán que con paneles solares genera 4 veces más energía que la que...»

- La Junta Interinsular del Patrimoni Històric es torna a reunir després de gairebé 6 anys
Aquest dimecres es va reunir la Junta Interinsular del Patrimoni
Històric a la seu de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
del Govern de les Illes Balears. La Junta Interinsular del Patrimoni
Històric es crea amb la finalitat de coordinar els criteris de protecció,
intervenció i gestió del patrimoni històric, dels programes i actuacions
de foment, i per al manteniment de contactes periòdics que facilitin
l’intercanvi d’informació i la coordinació entre els consells insulars i el
Govern de les Illes Balears.


Entrada al web del CIMe: «La Junta Interinsular del Patrimoni Històric es torna a reunir després de restar aturada des...»
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- El Govern celebra el 30è aniversari de l'aprovació de la Llei de normalització lingüística

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



La presidenta del govern balear, Francina
Armengol, va presidir aquest divendres l'obertura
dels actes de commemoració del trentè aniversari
de la Llei de Normalització Lingüística al museu d'Es
Baluard. L'acte va comptar amb l'assistència de la
consellera de Transparència, Cultura i Esports, Ruth
Mateu, i de la directora general de Política
Lingüística, Marta Fuxà, que van intervenir en
l'acte.

Nota informativa de la CAIB: «El Govern celebra el 30 aniversari de l'aprovació de la Llei de normalització lingüística»
Notícia a dBalears: «Polítics d'arreu dels Països Catalans, a les celebracions del 30è aniversari de la Llei de...»

- La Generalitat de Catalunya atorga a Guillem López Casasnovas la Creu de Sant Jordi per la seua
trajectòria acadèmica i investigadora
La Generalitat de Catalunya va anunciar aquest dimarts la concessió de la
Creu de Sant Jordi a l'economista menorquí Guillem López Casasnovas. El
guardó li arriba en reconeixement de les seues aportacions en la ciència
econòmica en temes com l'eficiència del sector públic i la revisió en l'àmbit
sanitari. També assenyalen el seua tasca en matèria de balances fiscals entre
comunitats autònomes i hisendes locals. López Casasnovas va ser conseller
del Banc d'Espanya i és catedràtic de Economia a la Universitat Pompeu
Fabra.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
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Entrada al web del CIMe: «La Generalitat de Catalunya atorga al catedràtic menorquí Guillem López Casasnovas la...»
Notícia a Menorca.info: «La Generalitat premia el trabajo de López Casasnovas»
Notícia a Menorca al dia: «La Generalitat de Catalunya concede la Creu de Sant Jordi a Guillem López Casasnovas»

Les Balears suspenen l'aplicació de la LOMQE
La Conselleria d'Educació i Universitat ha enunciat la
paralització de les proves d'avaluació individualitzada del
curs 2015-2016 per als alumnes de tercer i sisè de primària,
«fins que es conegui el resultat de la tramitació de llei» al
Congrés dels Diputats que proposa la suspensió d'aquesta
norma o fins que «la Conferència Sectorial d'Educació
acordi la manera de dur a terme les proves» en les
condicions requerides.


Notícia a dBalears: «Les Balears suspenen l'aplicació de la LOMQE»

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 026
Setmana 17, maig de 2016

-

Menorquins pel Territori

Les Illes Balears acullen els primers refugiats
Mesos després de l’inici d’aquesta crisi migratòria, aquesta setmana han començat a arribar els primers refugiats a les
Illes Balears. En concret, s’allotjaran a l'alberg de Platja de Palma un total de 42 refugiats. La Consellera de Serveis
Socials i Cooperació, Fina Santiago, ha tornat a oferir la col·laboració del Govern per facilitar la coordinació i ha
demanat que els tenguin en compte.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
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Notícia a Ara Balears: «Balears es converteix en terra d'acollida de refugiats»
Notícia dBalears: «Les tres primeres persones refugiades ja són a Mallorca»

L’Administració només contractarà empreses que respectin clàusules socials
El govern balear ha acordat aquesta setmana posar clàusules socials a la contractació pública per tal que «les
empreses que vulguin oferir serveis a l'Administració ho facin en unes condicions de qualitat per als seus
treballadors». Aquestes clàusules obliguen a «reservar almenys un 3 % de la contractació del Govern per a empreses
d'inserció, centres especials d'ocupació i programes d'ocupació protegida». També aquesta setmana el Govern ha
recuperat el Consell Econòmic i Social que havia abolit el PP la passada legislatura i s’ha reafirmat en la voluntat de
suprimir el nivell 33.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a dBalears: «L'Administració només contractarà les empreses "que respectin els drets dels treballadors"»
Notícia a Menorcainfo: «El Govern no hará caso del Consell Consultiu y suprimirá el nivel 33»
Notícia dBAlears: «El Govern recupera el Consell econòmic i social»

- Les Illes, Catalunya i el País Valencià voten en contra de l'objectiu de dèficit del 2016
Cristóbal Montoro va proposar en el consell de política fiscal i financera
d’aquesta setmana l’ampliació de l’objectiu de dèficit per a aquest any del
0,3 % al 0,7 % del PIB. Totes les comunitats hi van votar a favor excepte les
tres dels Països Catalans.

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Ara Balears: «Catalunya promet a Hisenda congelar 225 M€ del pressupost sense retallar despesa»
 Notícia a El País: «Las comunidades dispondrán de un año más para equilibrar sus cuentas»

-

Abocats a noves eleccions generals després de Sant Joan
Aquesta setmana s’ha constat la incapacitat dels dirigents polítics dels
principals partits de l’estat espanyol, que finalment han estat incapaços de
fermar un acord per formar govern. Així, el rei espanyol Felip VI signarà el
proper dia 3 de maig la dissolució de les corts i la convocatòria de noves
eleccions. En principi els ciutadans estaran cridats a votar el proper dia 26
de juny.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia dBalears: «26J: Noves eleccions generals»
Notícia a El plural: «Se acabó el postureo: elecciones generales el 26 de junio»
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DIMARTS - DIUMENGE

3-8
Exposició

DISSABTE

7
Teatre
DIUMENGE

8
Visita guiada

A Barcelona
DILLUNS

2

Festival de cinema
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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.
MOSSETS DE TEATRE
Hora:
20.30 h – 22.00 h
Lloc:
Associació de Veïns des Castell
Descripció: Quatre escenes, quatre personatges i una sola història. Mossets de teatre
degusta les dolçors i amargors de les relacions humanes en un espai reduït on
assaborir les emocions i paladejar les sensacions ocultes de l'ànima. Un
espectacle de la companyia Teatre de Xoc que traspassa les fronteres de
l'escenari per afavorir la intimitat i compartir amb l'espectador la contrarietat
de la vida i la seua fugacitat.
Preu 9,99 €. Cal reservar entrades al tel. 680.635.603 / 652.965.77
UNA DESCOBERTA GEOLÒGICA DEL MARÈS A LES PEDRERES DE S’HOSTAL
Hora:
Tres visites: 10.00 h, 10.30 h i 11.00 h (durada de dues hores)
Lloc:
Líthica, Camí Vell km 1 (Ciutadella)
Descripció: El Geolodia a Menorca compleix 5 anys des de la seua primera edició al massís
de Binimel·là. Tot i l’intens i espectacular aiguat que va provocar la suspensió
d’aquella excursió una vegada havia estat iniciada, la molt bona acollida de
públic que va rebre l’activitat i que va superar amb escreix les previsions inicials,
ens ha duit a continuar treballant amb il·lusió perquè la celebració del Geolodia
a Menorca sigui una realitat any rere any. Més informació clicant aquí.
Activitat gratuïta però cal inscripció prèvia a geolodiamenorca@gmail.com
D’A 2016. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA D’AUTOR DE BARCELONA
Hora:
En funció del lloc
Lloc:
Aribau Club, CCCB i Filmoteca de Catalunya
Descripció: El D’A – Festival Internacional de Cinema d’Autor de Barcelona arriba a la seua
sisena edició amb el millor cinema que es fa al món, els noms més destacats del
cinema contemporani i les millors produccions locals. Entre les seccions
Direccions, Talents, Transicions i Retrospectiva, dins el D’A 2016 es podran
veure pel·lícules de 23 països, amb dotze obres de directors debutants, deu
films espanyols i deu obres dirigides per dones, que abasten tota casta de
gèneres, des de les noves formulacions del documental al gènere, reunint un
any més el millor cinema que es fa al món, els noms més destacats del cinema
del moment i les pel·lícules que redefineixen contínuament l’autoria
contemporània. Més informació clicant aquí.
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ECONOMIA ECOLÒGICA I CRÍTICA A L’OBJECTIU DE CREIXEMENT ECONÒMIC
Hora:
12.00 h
Lloc:
Aula 20.047 de la Universitat Pompeu Fabra (Campus de la Ciutadella)
Descripció: En el marc de l'aniversari de Post Crash, la Universitat Pompeu Fabra organitza
un acte en què participarà Jordi Roca, catedràtic d'economia a la Universitat de
Barcelona i expert en economia ecològica, que ens explicarà les principals
crítiques que es fan des de l'economia ecològica al creixement econòmic.
Més informació a l’esdeveniment de Facebook clicant aquí.
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