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- La planta de residus de Milà creixerà en superfície i reduirà el seu impacte
La planta de tractament de residus de Milà es modernitza
amb l’objectiu de millor el procés de reciclatge, evitant que
el material separat i recollit de manera selectiva arribi
mesclat a la planta. Aquesta passarà a ser més compacta,
de majors dimensions i equipada amb tecnologia d’última
generació.


Notícia al Diari Menorca: «La planta de residuos de Milà crecerá en superficie y reducirá su impacto»

- Inaugurats els treballs de millora del Camí de Trepuconet
La presidenta del Consell i el batle des Castell inauguraren el passat
dijous les obres de millora del camí de Trepuconet, un tram de poc
més d’un quilòmetre que transcorre entre el camí de Biniatap i el de
Trepucó. Les obres, que es van començar a tramitar el febrer, han
consistit a ampliar la calçada per fer-la més transitable.


Notícia al Diari Menorca: «Inaugurados los trabajos de mejora del Camí de Trepuconet»

- El camp de golf Son Parc es regarà amb aigua de la nova depuradora d’Addaia
El camp de golf Son Parc es postula com a solució preventiva al
problema que comportaria l’abocament de l’aigua de la
depuradora d’Addaia al mar. Manuel Campanero, promotor de
la instal·lació esportiva, creu possible poder arribar a aprofitar
un 90% d’aquesta aigua, tot i que és conscient que l’aigua
depurada per conveni afavoreix en primer lloc l’ús agrícola, en
segon lloc, l’industrial, i finalment, l’esportiu.


Notícia al Diari Menorca: «El golf Son Parc se regará con el agua de la nueva depuradora de Addaia»

- Balears reclamarà més fons a la UE per la insularitat
El Govern de les Illes Balears treballa perquè l’estat espanyol i la Unió
Europea reconeguin de manera més efectiva el problema de la insularitat i
es pugui accedir així a una quota de fons més gran per compensar-la. A
partir d’aquesta estratègia es podria concretar l’elaboració d’un programa
de cooperació territorial propi.


Notícia al diari AraBalears: «Balears reclamarà més fons a la UE per la insularitat»
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- Portugal aconsegueix funcionar només amb energies renovables durant quatre dies
Per primera vegada un país desenvolupat aconsegueix
funcionar per complet amb energies renovables durant
quatre dies. Portugal es regeix només per la força del
vent, l’aigua i el sol, segons el rastreig de la Xarxa
Elèctrica Nacional de ZERO, l’associació del sistema
terrestre sostenible.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Vídeo a La Sexta Noticias: «Portugal logra funcionar cuatro días enteros sólo con energías renovables»
 Notícia a El País: «Portugal funciona cuatro días con agua, viento y sol»
 Notícia a Calibre 800: «PORTUGAL LOGRA FUNCIONAR 4 DÍAS CON TAN SOLO ENERGÍAS LIMPIAS

- França ha de recórrer a les reserves de petroli
El país gal ha estat uns quants dies utilitzant les
reserves de petroli en estoc, una mesura que el Govern
defensava com a darrer recurs. L’estat francès posa en
marxa aquestes mesures després dels problemes
d’abastiment derivats dels bloquejos que els
treballadors i militants de la CGT van posar en marxa
com a mostra de rebuig a la Llei del Treball.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a 15m nuit de bout murcia: «AHORA, CENSURADO EN PRENSA. Triunfa la huelga obrera! Francia amanece sin...»
Notícia a El Mundo: «Francia 'tira' de reservas de carburante por la huelga contra la reforma laboral»
Notícia a Diario de Mallorca: «Francia recurre a sus reservas de petróleo por la huelga en refinerías»

- El Consell i el Govern de Illes aposten per les renovables
S’han elaborat unes directrius per a la transició de
Menorca cap a les energies renovables: 30.000 € destinats
a l’estudi d’aquestes alternatives energètiques. Aquest és
l’objectiu de les anomenades Directrius Estratègiques de
Menorca (DEM) que s’han presentat aquest dimecres a la
seu del Consell Insular, un treball que encara està en
marxa i que han promogut tant l’ens menorquí com el
Govern de les Illes Balears i que està sent impulsat per
l’Institut Menorquí d’Estudis (IME).


Notícia a Menorca.info: «Consell y Govern elaboran unas directrices para la transición de la Isla hacia las energías ...»
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- El consum elèctric a les Illes augmenta mentre la preocupació pel canvi climàtic persisteix
Les Illes Balears augmenten cada vegada més el seu consum elèctric mentre les renovables continuen estancades.
Aquesta problemàtica, sumada a la gran preocupació pel canvi climàtic, fa replantejar el model turístic a les Balears,
en especial a les Pitiüses.

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







Notícia a Diario de Ibiza: «El consumo eléctrico pitiuso bate récords mientras las renovables están estancadas»
Notícia a Diario de Ibiza: «Las emisiones de gases invernadero han subido un 75% en Baleares en 25 años»
Notícia a Periódico de Ibiza: «El cambio climático en las Pitiüses obligará a cambiar el modelo turístico»
Notícia a Noticias Mallorca: «Mar Blava organiza charlas en Mallorca e Ibiza sobre el cambio climático»
Notícia a CONEXIÓN COP: «Este GIF muestra el calentamiento del planeta en los últimos 160 años»
Notícia a CONEXIÓN COP: «Cambio climático: abril, el séptimo mes consecutivo, récord en temperatura»

- Convocatòria de subvencions per a l’execució d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum per a
particulars
Mitjançant la resolució del conseller de Territori, Energia i
Mobilitat del 10 de maig de 2016 es convoquen ajudes a fons
perdut per executar instal·lacions fotovoltaiques en règim
d’autoconsum per a particulars als seus habitatges. Aquestes
ajudes estan cofinançades pel fons del Programa Operatiu
FEDER per al període 2014-2020 a les Illes Balears. No obstant
açò, les instal·lacions fotovoltaiques aïllades no estan
contemplades en aquesta convocatòria.


Entrada al web de la CAIB: «Convocatòria de subvencions per a l'execució d'instal·lacions fotovoltaiques per...»
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- El Govern insta l’Executiu estatal a declarar com a ZEPIM el corredor de cetacis del Mediterrani
El Consell de Govern ha acordat aquest divendres demanar a l’Executiu
estatal que proposi oficialment al Conveni de Barcelona declarar com a
Zona Especialment Protegida d’Importància per al Mediterrani (ZEPIM)
el corredor de migració de cetacis de l’àrea marina localitzada entre les
costes de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià. Així mateix,
s’insta el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a adoptar
i aplicar de manera immediata mesures de protecció en aquesta àrea.



Notícia a Europa Press: «El Govern insta al Ejecutivo estatal a declarar Zepim el corredor de migración de cetáceos del...»

- El Trio Arrels de Menorca presenta nou disc
El reconegut grup d’havaneres i música marinera Trio Arrels de Menorca
publica el seu quart treball discogràfic: De Menorca a l’Empordà. Es tracta del
seu tercer disc d’estudi, que surt a la llum després de sis anys d’ençà del seu
darrer llançament. Aquests al·lots des Castell es van donar a conèixer al gran
públic el 2007 amb el seu primer disc, homònim, al qual va seguir Poble
(2009) i Sa gran nit (2010), un exquisit directe al Teatre Principal de Maó
acompanyats del baríton Lluís Sintes. I és que aquest trio, considerat per la
crítica musical del gènere com el gran successor dels mítics Parranderos, són
el màxim exponent de la música marinera avui en dia a l’illa de Menorca.
Aquest diumenge 29 de maig a les 19.30 h presentaran el seu nou disc al
claustre del Carme (Maó). No hi falteu, sentireu l’emoció a flor de pell!
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Facebook del Trio Arrels de Menorca
Crònica del nou disc d'Arrels de Menorca a BiniTV

- Simposi a Ciutadella per analitzar les festes de Sant Joan
Ciutadella acull aquest cap de setmana el primer simpòsium sobre les festes
de Sant Joan, que se celebraran d’aquí manco d’un mes. Les jornades de
recerca històrica, que enguany se centren en Sant Joan, van arrencar aquest
divendres decapvespre amb diverses ponències sobre la necessitat d'adaptar
la festa a l'actualitat davant del risc de perdre popularitat i la necessitat de
protegir el patrimoni immaterial.

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorcaaldia.com: «Un simposium en Ciutadella para analizar Sant Joan»
 Notícia a Menorcaaldia.com: «El debate cultural de Sant Joan»
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- Nabucco torna a Maó en la tercera edició de l’«Òpera al carrer»
L'òpera tornarà a omplir els carrers de Maó el proper
dia 3 de juny amb la retransmissió en directe des del
Teatre Principal de Maó de Nabucco, en el marc de la
tercera edició de l’«Òpera al carrer». La iniciativa,
implantada el 2014 amb la retransmissió La Traviatta i
continuada el 2015 amb Carmen, tornarà enguany
durant la XLV Temporada d'Òpera que organitza la
Fundació Menorquina d’Òpera en el Teatre Principal de
Maó. L'èxit de participació i públic de les passades
edicions, quan més de mil persones van omplir
l'aforament del carrer de les Moreres, ha animant de
nou l’Ajuntament de Maó a repetir l'experiència.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



-

Notícia a Menorcadiario.es: «La ópera Nabucco volverá a las calles de Maó con la tercera edición de "Òpera al carrer"»
Notícia a Menorcaaldia.com: «El estreno de ‘Nabucco’ se podrá seguir desde Ses Moreres»

Vaga de fam en solidaritat amb els refugiats desallotjats d’Idomeni
Aquesta setmana la policia grega ha desallotjat brutalment el camp
d’Idomeni, on hi havia des del febrer més de 8.400 refugiats. La metge
menorquina Remedios Díaz, que era allà, ha tornat a Menorca i ha iniciat
aquest dimecres una vaga de fam com a gest de solidaritat amb els refugiats
per pressionar que s’obrin les fronteres d’Europa. A més, juntament amb la
Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca, s’ha instal·lat un punt de protesta
a la plaça Biosfera de Maó amb la intenció d’acampar-hi.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




-

Notícia a Ara Balears: «Grècia desmantella el campament d'Idomeni»
Notícia a Vilaweb: «El testimoni per Whatsapp de la infermera catalana Gemma Poca des d'idomeni que ha colpit el...»
Notícia a Menorca.info: «Acampados en solidaridad con los refugiados»

Els governs dels Països Catalans parlen de transparència
Aquest passat dilluns es van reunir a la conselleria d’Exteriors de la Generalitat Ruth Mateu (consellera balear de
Transparència, Cultura i Esports), Manuel Alcaraz (conseller valencià de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i cooperació) i Raül Romeva (conseller català d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència). Segons Romeva, la trobada va servir per compartir mètodes de treball i coordinar-se en matèria de
transparència, la qual «ha de ser un instrument per combatre les males pràctiques».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a dBalears: «Els Països Catalans se citen per parlar sobre transparència»
Notícia a Vilaweb: «Alcaraz, Mateu i Romeva protagonitzen una cimera per la transparència»
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El verd Alexander Van der Bellen assoleix la presidència de la república austríaca
El candidat verd Alexander Van der Beller va guanyar diumenge passat
les eleccions presidencials d’Àustria per un estret marge sobre l’altre
candidat, l’ultradretà, populista i xenòfob Norbert Hofer. Després del
recompte de la segona volta de diumenge l’aspirant ecologista va
obtenir un estret marge sobre el seu rival, i la seua victòria no va ser
confirmada fins al dia següent, després del recompte del vot per
correu. Àustria actualment està governada per una gran coalició entre
socialdemòcrates i conservadors, els aspirants dels quals ni tan sols van
arribar a la segona volta d’aquests comicis. L’ascens de l’ultlradetra és
preocupant a Àustria, com també a molts altres països d’Europa.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Notícia a El Periódico: «Los ecologistas ganan la presidencia de Austria a la ultraderecha en el último momento»
Notícia a Ara.cat: «Els Verds frenen la ultradreta a Àustria»

- Assemblea interna de MpT
Com cada setmana, els joves de Menorquins pel Territori ens hem reunit en assemblea. Aquesta vegada, però, no ha
estat una assemblea ordinària. En primer lloc, perquè per motius d’agenda s’ha celebrat en divendres i no en
dissabte, tal com feim normalment. Per altra banda, ha estat especial perquè era una assemblea interna, és a dir, una
assemblea per tractar el funcionament intern de l’associació. La intenció d’aquesta casta d’assemblees és intentar
canviar i millorar en la mesura del que tenim a les nostres mans. L’eix vertebrador de la trobada fou l’anàlisi DAFO per
detectar les nostres debilitats i fortaleses com a col·lectiu, però també les amenaces i oportunitats que tenim al
nostre entorn. Així, vam tractar aspectes com la difusió, el funcionament en comissions o l’organització de les
assemblees. Van sortir molts punts positius i diverses idees per millorar de cara al futur.

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

3-5
Jornada d’etnobotànica

menorquinspelterritori.org

VIII JORNADES D’ETNOBOTÀNICA EN LLENGUA CATALANA
Hora:
Consultar els horaris clicant aquí
Lloc:
Cercle Artístic de Ciutadella (pl. des Born, 19)
Descripció: L’octava edició de les Jornades d’Etnobotànica en llengua catalana,
organitzades pel Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la
Universitat de Barcelona, juntament amb el CSIC i altres institucions, es duran a
terme aquest any a Ciutadella. Tenen la intenció de facilitar el contacte i
intercanvi d’informació entre investigadors i estudiosos aficionats de
l’etnobotànica en llengua catalana. Seran unes jornades plenes de ponències,
activitats, exposicions fotogràfiques de plantes, paradetes de venda de
productes agrícoles i ecològics de Menorca, visites al centre històric de
Ciutadella, mostres de balls tradicionals i molt més.
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DIVENDRES i DIUMENGE

3i5

Teatre

DIUMENGE

5
Mercat agrari

A Barcelona
DILLUNS – DIJOUS

30 - 2

Taller

DIMECRES

1
Taller de reutilització
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NABUCCO, DE GUISEPPE VERDI
Hora:
Divendres de 21.00 h – 23.30 h i diumenge de 20.00 h – 22.30 h
Lloc:
Teatre Principal (Maó)
Descripció: Durant la precària pau del poble d'Israel amb els seus veïns, Ismaele va ser
ambaixador a Nínive, on va despertar sense voler el possessiu amor de la filla
del rei Nabuccodonosor, Abigaille. Però Ismaele es va enamorar de l'altra filla,
Fenena, que en tornar a Israel se'n va anar amb ell i resideix ara a Jerusalem.
Mentrestant Nabuccodonosor es posa en marxa amb les seves tropes per envair
el minúscul regne d'Israel. Els israelites veuen com els babilonis (assiris en el
llibret original) s'acosten a Jerusalem i es reuneixen temorosos al temple.
Zaccaria creu tenir a mà la solució per evitar la invasió: quant arribi Nabucco,
amenaçarà la vida d'Fenena amb un punyal, i obligarà així a l'babiloni a
retrocedir.
AGROMAÓ. MERCAT AGRARI SETMANAL DE PRODUCTES DEL CAMP DE MENORCA
Hora:
10.00 h – 14.00 h
Lloc:
Plaça Reial de Maó
Descripció: Aquest mercat no és com els altres: és un mercat de bones pràctiques, ja que
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.

TALLERS DE GESTIÓ DE RESIDUS «RESIDU O RECURS?»
Hora:
16.30 h – 18.30 h
Lloc:
c. Pau Claris, 89, baixos
Descripció: L’associació Fedelatina i l’associació By My Eco organitzen tallers gratuïts per tal
d’introduir els joves al món del reciclatge. Aprèn i forma’t en la gestió de
residus participant d’un projecte de reciclatge creatiu, coneix com es treballen
les 4R (Reduir, Reciclar, Reutilitzar, Recuperar) i experimenta amb tècniques de
reciclatge i reutilització. La formació teòrica i pràctica es combinen, i al final
s’entregarà un diploma d’assistència als participants. Aquests tallers permeten
realitzar pràctiques a By My Eco en un projecte de reciclatge creatiu lligat a
diferents esdeveniments. Pots apuntar-t’hi enviant gratuïtament un correu amb
el teu nom i la data de naixement a administracion@fedelatina.org o trucant al
telèfon 678 03 10 69.
TALLER DE REUTILITZACIÓ
1r torn: de 12.00 h – 14.00 h
Hora:
2n torn: de 17.30 h – 19.30 h
Lloc:
Fàbrica del sol
Descripció: L’objectiu d’aquesta sessió és conèixer aquest equipament dedicat a la
fabricació digital i especialitzat en energies renovables i materials. A més, es
podrà posar en pràctica la producció amb banderoles reutilitzades.
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