Setmana 18
Maig de 2016

menorquinspelterritori.org

Menorquins pel Territori

@Menorquinspt

menorquinspelterritori

Butlletí núm. 027
Setmana 18, maig de 2016

Menorquins pel Territori

- El Consell aprovarà el projecte de millora del tram Ferreries – Ciutadella
El Servei de Carreteres del Consell Insular de Menorca ha
finalitzat la revisió del projecte de millora de la Me-1 del tram
Ferreries – Ciutadella. Amb aquesta revisió s’han incorporat les
noves propostes i s’ha constatat la gran reducció d’ocupació del
territori (del 23 %) i, a més, de 750.000 euros del cost total. La
revisió incorpora la reducció de la rotonda inferior de Son Sintes
per una intersecció al mateix nivell i la reducció de l’amplada dels
darrers 500 metres d’arribada a Ciutadella. A més, s’han revisat
altres aspectes menors per reduir l’ocupació de territori de
l’actuació de millora del tram Ferreries-Ciutadella.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Entrada al web del CIMe: «El Consell aprovarà inicialment el projecte de millora de la Me-1 del tram Ferreries...»
Notícia Menorca.info: «El Consell reduce en 750.000 euros el coste de la reforma de la carretera Ciutadella-Ferreries»
Notícia Menorca al dia: «El Consell ultima la revisión del tramo de la carretera general entre Ciutadella y Ferreries»

- Les claus per evitar la sequera
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal,
ha recordat aquest dimarts que Balears està en «una situació de
prealerta» en relació amb la sequera. La directora de Recursos
Hídrics, Joana Maria Grau, afirma que «estam un 15 % per davall
de la quantitat d’aigua que teníem l'any passat». Malgrat que ja
s’han pres algunes mesures, s’ha iniciat també una campanya per
a l’ús responsable de l’aigua.
La Conselleria és conscient que, tot i que la primavera ha
començat amb pluges, encara no s'ha recuperat la normalitat, ja
que durant l'hivern i la tardor va ploure molt poc.


Notícia a Ara Balears: «'Què puc fer per evitar la sequera?': quatre claus per millorar el medi ambient»

- El Consell presenta al·legacions al decret de l’impost turístic
El Consell Insular de Menorca ha presentat dues al·legacions al projecte de l’anomenada Eco Taxa. Aquesta iniciativa
es deu a la voluntat de defensar els interessos de Menorca i, per tant, que es reconegui un model propi. La primera
al·legació parteix de la dada que a Menorca la mitjana d’ocupació és un 10 % més baixa que a la resta d’illes, i en
conseqüència, es demana que s’establesqui un mòdul per a cada grup d’establiments un 10 % menor per a Menorca.
La segona al·legació va dirigida a redefinir l’índex de temporada, que calcula el pagament d’impostos d’un
establiment segons l’obertura. Així, es proposa canviar els índex alt i súper alt –ampliant-ne la durada– a mitjà i alt –
reduint-ne el pagament– respectivament. La baixada, però, es compensaria aplicant els mateixos índexs del súper alt
al nou alt.


Notícia Menorca.info: «El Consell presenta alegaciones al decreto del impuesto turístico»
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- El govern espanyol vol limitar el descompte de resident
L’actual govern en funcions pretén establir un preu màxim bonificable per a cada ruta entre les mateixes illes i entre
les illes i la Península limitant el descompte de residents, que actualment és del 50 %. Els bitllets que superin el cost
mitjà només tendrien un descompte de 100 euros, la qual cosa perjudicaria sobretot les compres d’urgència. Davant
açò, la majoria de forces polítiques de les Illes Balears ja ha mostrat el seu rebuig total a aquesta mesura.


Notícia dBalears: «El Govern espanyol vol limitar el descompte de resident dels ciutadans de les Illes»

- El Ministeri deixa un deute d’11 milions
El Ministeri amenaça amb pujar el preu de l’aigua per no haver pagat 11 milions dels 30 que demanava l’empresa.
Segons Menorca.info, «existe un margen de 11 millones que Acciona todavía podría demandar a la Administración y
que, en caso de que los tribunales así lo dictaran, debería pagarle el Govern a costa del precio de la nueva concesión y,
con ella, de la futura tarifa del agua».


Notícia Menorca.info: «El Ministerio deja sin pagar 11 millones de la desaladora y amenaza el precio del agua»

- Milà serà un parc d’energia renovable fotovoltaica
El Govern elaborarà un projecte de parc fotovoltaic a Milà amb
l’objectiu d’impulsar la producció d’energia renovable a l’illa. A
Menorca es potenciarà l’energia fotovoltaica per tal de
compatibilitzar amb l’idea de preservació del paisatge. L’Executiu
balear prepara una llei d’energies renovables i de canvi climàtic
que pretén afrontar el model de creixement energètic.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Menorca.info: «Milà será un parque fotovoltaico y se estudia reducir los molinos a dos»
Notícia a Menorca al dia: «Es Milà generará más energía limpia a partir de placas fotovoltáicas»

- Medi Ambient rebutja el parc eòlic de s’Era Vella
El projecte per construir un parc eòlic a la finca de Son Rotger
finalment no tindrà l’aprovació de la Conselleria de Medi
Ambient. El principal argument per desestimar aquest projecte ha
estat el gran impacte visual que provoquen aquests molins, de 80
metres d’altura. La decisió coincideix amb la voluntat expressada
aquesta mateixa setmana pel Govern de fomentar la implantació
de l’energia fotovoltaica pel seu menor impacte ambiental.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Menorca.info: «Medio Ambiente rechaza el parque eólico de S’Era Vella por su gran impacto visual»
Notícia a Ara Balears: «Estocada mortal al major parc eòlic de les Balears»
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- Diverses organitzacions ecologistes, a favor de deixar els combustibles fòssils davall terra
Diferents organitzacions ecologistes donen suport a les
mobilitzacions organitzades per la plataforma global Break
Free o Líberate de los combustibles fósiles. L’objectiu de la
campanya mundial és promoure l’abandonament de
l’extracció i ús dels combustibles fòssils i accelerar la
transició cap a un model energètic 100 % renovable.
Recorden que tot açò és necessari si es vol complir l’Acord
de París, i exigeixen que es deixin sense explotar el 80 % de
les reserves de combustibles fòssils. Segons les ONG,
estam davant la millor oportunitat per iniciar una transició
energètica i manifesten que els principals fons d’inversió,
empreses i economies del món estan començant a invertir
en energies renovables.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a Amigos de la Tierra: «Organizaciones ecologistas piden a todos los partidos políticos el compromiso de dejar...»
Entrada al web d’Ecologistas en Acción: «Libérate de los combustibles fósiles»

- Greenpeace fa públics els documents secrets del TTIP
Greenpeace Holanda ha fet públic aquesta setmana els documents secrets del TTIP i compleix així amb el principi de
transparència. El portaveu de Greenpeace Espanya ha declarat que aquests documents anteposen els beneficis
empresarials als interessos de la ciutadania. No hi ha cap capítol que faci referència a la regulació del comerç per part
dels estats per protegir el medi ambient i conservar els recursos naturals no renovables. Tampoc hi haurà regulació
en la importació de combustibles altament contaminants.


Notícia de Greenpeace: «Greenpeace hace públicos los documentos secretos del TTIP»

- Les Balears, el primer territori en parlants de català
Segons l'informeCAT 2016 elaborat per la Plataforma per la Llengua,
un 80,5 % dels residents a les Illes Balears parlen català. Les dades,
obtingudes gràcies a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya
amb la Universitat de les Illes Balears, mostren un augment en totes
les habilitats orals i escrites respecte de l’anterior edició, feta el 2004.
Segons les dades de la darrera enquesta, les Illes Balears se situen com
el territori amb més proporció de parlants catalanoparlants, seguides
del Principat de Catalunya (80,4 %) i la Franja de Ponent (80,2 %).
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a dBalears: «#30AnysLNL (1): Amb un 80'5%, les Illes Balears són el primer territori en parlants de català»
Notícia a La Vanguardia: «La Plataforma per la Llengua ve "vitalidad" del catalán en los ámbitos en que el Estado no...»
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- Es constitueix la Comissió d'experts per a l'estudi del model lingüístic escolar
El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha presidit
aquest dijous la constitució de la Comissió d’experts per
debatre i dur a terme un estudi sobre el model lingüístic
escolar a les Balears, que servesqui de base per a un consens
amb la comunitat educativa. A la reunió també hi han assistit la
directora general de Formació Professional i Formació del
Professorat, Maria Alorda, i tècnics d'aquest departament.


Notícia dBalears: «Es constitueix la Comissió d'experts per a l'estudi del model lingüístic escolar»

- Es Bastió de s’Illa presenta el seu segon disc!
El grup de música popular i tradicional de Menorca Es Bastió de
s’Illa ha presentat aquest diumenge 8 de maig el seu segon
treball discogràfic, Serenades. Ho ha fet a les 19.30 h a la Sala
Sa Nostra del carrer de Sa Raval de Maó, on els assistents han
pogut comprar en exclusiva el seu nou CD. És Bastió va néixer
l’abril del 2008 i el 2010 van publicar el seu primer disc, titulat
Ses nostres cançons. La seua tasca consisteix a conservar,
enriquir i difondre la música i balls tradicionals de Menorca
perquè no caiguin en l’oblit.



-

Entrada al blog des Bastió de s'Illa: «Avui hem sortit al diari Menorca»
Facebook des Bastió de s'Illa. Segueix-los!

Manifest per una candidatura illenca i popular
Aquesta setmana s’ha publicat un manifest per exigir una «candidatura sobirana, amb seu a les illes, i popular que
parteixi de la diversitat». En aquesta candidatura hi podrien participar diferents partits, però haurien d’apartar les
seues sigles. «Més enllà de la mar es decideix sobre el dret a avortar, sobre les prospeccions petrolieres, sobre com
han de ser els contractes laborals o sobre quina ha de ser la llengua que parlam», afirma el manifest.



-

Manifest per una candidatura illenca i popular
Notícia a dBalears: «Es fa públic un manifest que demana «una candidatura illenca i popular»»

Les dones encara dediquen quatre hores més a la llar que els homes
Segons un estudi recent de Gadeso, les dones de les Illes Balears dediquen diàriament quatre hores i cinquanta
minuts a les tasques de la llar, una xifra que quadruplica el temps que hi dediquen els homes. La meitat de les dones
afirma que té dificultats per gaudir de la família i aproximadament el 40 % diu que és impossible o gairebé impossible.
A més, el 71% de les dones assegura que treballa a l'estiu per complementar el sou familiar.



Informe Gadeso: «Conciliació de la vida familiar i laboral (VI)»
Notícia a Ara Balears: «Les dones dediquen quatre hores més a les tasques de la llar que els homes»
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- La renda social ja és a l’abast de les famílies sense ingressos amb menors a càrrec
Aquesta setmana la consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina
Santiago, ha anunciat que ja es pot sol·licitar la Renda Social. Durant el
2016 només s’implementarà la primera fase de la Renda, de la qual es
podran beneficiar les famílies sense ingressos amb menors al seu
càrrec. Segons la consellera, es podria començar a cobrar la primera
nòmina de la prestació a finals del mes de juny.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació



-

Notícia a dBalears: «Les famílies sense ingressos amb menors a càrrec ja poden sol·licitar la renda social»
Entrada al web del Govern de les Illes Balears: «Les famílies sense ingressos i amb menors a càrrec ja poden sol·licitar...»

SA TRAMUNTANADA 2016. Concerts per sa Menorca que volem
Com bé sabreu, aquest darrer mes –i més en concret aquesta darrera setmana– hem estat ben enredats amb els
preparatius de Sa Tramuntanada 2016. Concerts per sa Menorca que volem.
Enguany fèiem una crida en contra dels projectes de prospeccions petrolieres que amenacen el Mediterrani. Tot i que
l’any passat vam estar molt a gust a Can Batlló, l’escenari d’aquest divendres 6 de maig va ser l’Espai Jove La Fontana,
on vam poder gaudir d’unes instal·lacions magnífiques. L’Espai, a més, ens va cedir una gran quantitat de material i
ens va posar moltes facilitats.
Amb el «Qui estima Menorca no la destrueix» que ben coneixem al fons de l’escenari, van actuar tres fantàstics
grups: Rissaga, Speaker Cabinets i Bcn-Ska-Jazz Orquestra, que ens van regalar una llarga vesprada plena de música i
ball, cada un amb el seu propi estil. L’encarregat d’encetar la vetlada va ser Sambao, un dels millors grups de
percussió de la ciutat, que va començar a omplir la sala de ritme.
Tot açò, però, una vegada acabat el docufòrum Els límits de la màfia petroliera, amb la reproducció del documental
Mèxic: un cop baix a Ciudad del Carmen, i les explicacions d’en Miquel i en Nico (membres de Menorquins pel
Territori), que ens van posar al dia amb l’estat dels projectes de prospeccions petrolieres que amenacen el
Mediterrani. A més, també vam comptar amb la visita de Txema Brotons i Marga Cerdà, membres de Tursiops, una
associació que estudia la vida del cetacis del Mediterrani i a qui s’han dirigit els beneficis d’aquests concerts.
Just s’arribava a l’entrada principal de l’Espai Jove La Fontana, els nostres porters, controlats per en Josep (en Sepe,
per entendre’ns, el nostre cap de seguretat), donaven una entrada gratuïta en paper que serviria per aconseguir el
got ecològic dels concerts Per un Mediterrani lliure de Prospeccions, amb el hashtag #MedSeaOilFree.
S’encarregaven de donar les indicacions per arribar a la planta -2, on la música ja sonava a les totes! Baixant aquelles
escales s’arribaria a l’entrada, on teníem la taula d’informació. Allà, durant una bona part del vespre, hi havia na
Cecília acompanyada d’en Bernat i en Carles, que explicaven el perquè d’aquests concerts i el seu funcionament amb
uns fulletons informatius preparats per la comissió Prospeccions Petrolieres de l’associació, a més de difondre qui
som Menorquins pel Territori. Tot i aconseguir en total uns 40 subscriptors nous al Butlletí de Notícies, la majoria dels
assistents als concerts ja el rebien cada diumenge. El darrer exemplar, el nombre 26, el teníem imprès per qui volgués
fer-li una ullada.
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En aquesta taula d’informació es podia comprar la nova edició de camisetes de Menorca Diu No, d’un blau més
intens. Encara ens en queden, si qualcú encara no en té que contacti amb nosaltres. Tots els artistes que van
col·laborar en aquests concerts se’n van endur una, i alguns d’ells la van lluir aquell mateix divendres. També
comptàvem amb una exposició fotogràfica, d’activitats que ha anat organitzant l’associació.
L’espai expositiu disposava d’imatges dels concerts de l’any passat, de la manifestació Stop Rotondes del desembre
de 2014, de la manifestació i la performance en contra de prospeccions d’aquest estiu 2015, dels debats polítics que
s’han dut a terme diverses vegades, d’assemblees en acció i retrats de lectors del Butlletí de Notícies, entre d’altres.
La taula informativa però, va ser sobretot imprescindible per indicar als assistents on es venien els tiquets. Tothom
arribava amb set i gana i clar, no és d’estranyar aquesta frissera per menjar, amb la de pastes, coques i dolços que hi
havia... Menjar que solem trobar als forns de Menorca o a ca l’àvia quan hi ha dinar familiar o són festes de poble.
A tiquets, en Francesc i na Jara van començar fent de tresorers. Eren ells també qui repartien els gots que s’emprarien
per beure. Havíem decidit emprar aquests gots fets per una empresa ecològica, per tal de reutilitzar-los i no emprar
tant de plàstic. D’aquesta manera vam aconseguir generar molt menys fems.
Na Clara es va encarregar de donar la benvinguda a na Tatiana, l’artista plàstica que també va acceptar encantada la
invitació a participar a Sa Tramuntanada 2016. Tot i que la vam avisar hora per hora, per un canvi de plans d’últim
moment que van impedir que en Pol pogués assistir als concerts, l’artista barcelonina coneix Menorca des de fa anys;
li té tanta estima com nosaltres i no va poder dir que no. Va tenir el seu espai al costat de l’escenari, on va pintar a
ritme de la música un llenç d’uns 2 metres. El motiu de crida dels concerts la van inspirar a omplir aquella tela
d’acrílics, la majoria en tons blaus propis de la mar, i va acabar tacant-lo amb esprai d’aerosol negre. Aquest darrer
material que resultava d’una textura més densa, seria l’equivalent al petroli, que taca les transparències del mar.
Entre concerts, n’Aura i n’Andreu com encarregats de la comissió Conscienciació Política, van agafar el micròfon
pujant a l’escenari, per dir unes paraules pels Refugiats de Síria. Més tard, en Biel, un poeta mercadalenc, ens va
recitar un parell de poesies, que trobareu en aquest mateix Butlletí, un poc més avall.
Passades la 1.00 h hi va haver un poc de descontrol amb porteria –i és que és normal, què esperàvem posant a
n’Esperança i na Marga de vigilància-. Na Maite, que també rondava per allà, va acabar xerrant amb veïns que es
queixaven per la renou, per sort només va ser momentani. És difícil controlar i desallotjar una zona de festa, però ho
vam intentar fer el millor possible, i en general, a part d’aquest contratemps del final podem dir que va anar prou bé.
Tenim en compte, de cara a la propera vegada ser uns quants més porters durant les darreres hores.
Amb els concerts gairebé acabats, es va decidir començar a tancar la barra i per tant, en Cesc que estava servint
cervesa, va fer tancar tiquets xerrant amb na Júlia, que en aquell moment estava de tresorera. A la barra hi trobàvem
en Josep –en nom de l’Espai Mallorca, que col·laborava en la realització dels concerts–, na Maria i en Jaume (Mery i
Jimmy per entendre’ns) que bocaven cervesa. En Robert servia el menjar, que tot i que en aquelles hores ja en
quedava poc, encara n’hi va haver prou perquè els membres de l’associació féssim un mos en recollir.
En acabar la cançó que va tancar el concert, disposàvem d’una hora per netejar tota la zona del recinte que havíem
emprat. En aquell moment na Cris i na Marta, les presentadores dels concerts i dels grups de música, van acomiadarse cantant l’amo de Son Carabassa.
Per concloure, volem afegir que estam decebuts per la conducta d’alguns dels assistents. Hi van haver algunes
pintades a una zona del recinte sense suficient vigilància. Vam avisar als encarregats de La Fontana tot d’una i, encara
que ens diguessin que no era culpa nostra, que no es pot controlar tot, ens sap molt de greu aquesta errada. Dilluns,
que tornam a l’Espai Jove perquè venen a recollir els bidons de cervesa i gas i ens endurem el material que La
Fontana ens va deixar guardar, aprofitarem per intentar netejar aquells retxots negres, que podríem dir que tenen un
rerefons tan fosc com el petroli.
Finalment, agraïm molt als fotògrafs; en David, fotògraf oficial de Menorquins pel Territori, i en Joan, fotògraf
alaiorenc convidat, que va dur la bandera de Menorca que adornà la barra tot el vespre, que fessin un reportatge tan
ampli per retractar aquests concerts. Aquí us deixam un seguit de fotografies de divendres, perquè els que no hi vau
poder assistir, us en feu una idea, i els que sí vau venir, pugueu recordar com vam xalar. És un tastet, la resta s’aniran
publicant a la nostra pàgina de Facebook i en breus també rondaran per la nostra web.
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DIMARTS - DIUMENGE

10 - 15
Exposició

DIMARTS, DIJOUS I
DISSABTE

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.
VISITA GUIADA PER LA FORTALESA DE LA MOLA
Hora:
Lloc:
Descripció:

10, 12 i 14
Visita guiada

DILLUNS

9
Concert

DISSABTE

14
Jornada reivindicativa

menorquinspelterritori.org

10.30 h – 12.15 h
Fortalesa de La Mola
Visita guiada que recorre el circuit històric del recinte: Fronts defensius, galeries
subterrànies, polvorins i miradors. Un agradable passeig per la història militar
de Menorca.
Preu: És necessari reservar anticipadament. Les visites es realitzen quan hi ha
un mínim de reserves. Preus: 4’50€ Per informació i reserves podeu telefonar al
971.36.40.40 / 686.65.94.00 o enviar un correu electrònic a
info@fortalesalamola.com

CONCERT DE CAMBRA A CÀRREC DEL TRIO FORMAT PER: EURA FORTUNY, viola; JORDI
CORNUDELLA, clarinet; QUIM CORNUDELLA, piano
Hora:
20.30 h – 22.00 h
Lloc:
Església del Socors (C/ del Seminari)
Descripció: El trio format per Eura Fortuny, viola; Jordi Cornudella, clarinet i Quim
Cornudella, piano oferiran un concert de cambra on interpretaran obres de
W.A. Mozart, J. Brahms i J. Cornudella. Tots tres es van formar a l'Esmuc (Escola
Superior de Música de Catalunya) i han completat els seus estudis a l'estranger Karlsruhe, Basel i Salzburg-, respectivament. Aquesta és la primera vegada que
s'ajunten per tocar repertori de trio de clarinet, viola i piano, però ja fa un
temps que comparteixen les ganes de treballar junts.
Preus: Socis: Gratuït; Menors de 25 anys: 2€; Generals: 5€
II JORNADA MENORCA PEL DRET D’ASIL
Hora:
11.00 h – 23.00 h
Lloc:
Parc des Freginal, Maó (C/ Es Cós de Gràcia, 35)
Descripció: La plataforma Benvinguts Refugiats Menorca organitza una segona jornada de
reivindicació per a demanar el dret d’asil. La jornada, que durarà tot el dia,
començarà amb una concentració convocada a nivell europeu i vindrà
acompanyada d’un marató d’artistes per a la Pau, lectura de manifestos,
activitats pels adults i pels fillets, projeccions, actuacions tot el dia, menjar i
molt més. Hi participen entitats, associacions locals, grups culturals, artistes,
negocis particulars i empreses, tots amb un objectiu comú, el de recaptar
doblers que es destinaran a Bomberos en acción, organització que està
treballant i lluitant a primera línia del problema.

contacte@menorquinspelterritori.org
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DILLUNS

9
Xerrada
DIMECRES

11

MAPA D’IDEES SOBRE CULTURA I EDUCACIÓ
Hora:
10.00 h
Lloc:
Heliogàbal (C/ de Ramon i Cajal, 80)
Descripció: Xerrada/Conferència sobre cultura i educació a càrrec de Judit Vidiella, doctora
en belles arts per la Universitat de Barcelona.
POLÍTICA I CORRUPCIÓ, UN BINOMI INEVITABLE?
Hora:
19.00 h
Lloc:
Ateneu Barcelonès (C/ de la Canuda, 6)
Descripció: Xerrada sobre la relació entre política i corrupció a càrrec de B. Metge.

Xerrada
DISSABTE

14
Xerrada

menorquinspelterritori.org

LES FRONTERES DE LA CIUTAT REFUGI
Hora:
13.00 h
Lloc:
Fabra i Coats (Sant Adrià 18 – 24)
Descripció: Lamine Sarr (portaveu del sindicat de manters de Barcelona), Eirini Dafermou
(experta en matèria de refugiats) i l’escriptor Roland Fosso parlaran sobre la
situació dels refugiats i migrants que arriben a Europa.

contacte@menorquinspelterritori.org

