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- Marxa Mundial pel Clima 29N 
 

Us recordam que aquest proper diumenge, dia 29 de novembre, es celebrarà la Marxa Mundial pel Cilma.  

Per entendre què és el que es posarà sobre la taula a la cimera de París i la importància que té pel nostre futur i, 

sobretot, pel de la Terra, aquí us deixam una breu i clara història de les COPs (Conferències de les Parts). 
 

 Història de les COPs. Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori 

 Història de les COPs: què ens hi juguem a París? 
 

A Menorca. Diumenge 29 de novembre Menorca marxa pel clima, excursió de Ciutadella al parc solar de Son Salomó. 

Guardeu-vos el matí per assistir-hi. Més informació aquí. 

A Barcelona. Diumenge 29 de novembre concentració a la Plaça de la Catedral de Barcelona. Més informació aquí. 

 

- Deu mesures per encaminar-nos al canvi de model energètic des dels ajuntaments 
 

Cada cop els governs municipals es troben més decidits a promoure un canvi de model energètic. En aquest article es 

proposen 10 mesures concretes que integren les limitacions competencials i les restriccions d’imposts de la legislació 

espanyola. 
 

 Article de La Marea. Deu mesures per canviar el model energètic des dels ajuntaments 

 

 

 

- Tornen 3/24 i Canal 33 a les Illes Balears.  
 

Durant el passat Ple del Parlament de les Illes Balears, celebrat el 17 de novembre de 2015, el conseller d’Innovació, 

Recerca i Turisme, Biel Barceló, anuncià que en aproximadament dues setmanes es tornarien a emetre aquests canals 

a les Illes Balears, sense perjudici d’IB3 ni de cap altre canal. 
 

 Tornen 3/24 i Canal 33 a les Balears. Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori 

 

- Candidatures al Senat de Menorca 
 

Ahir dia 21 de novembre, durant l'assemblea ordinària de Menorquins pel Territori, es va fer una presentació de les 

candidatures al Senat de Menorca per part de n'Albert Pons.  

Disposau de la presentació i més informació a:  
 

 Presentació de les candidatures al Senat. Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori 

 

- Vot per correu a les Eleccions Generals del 20D 
 

Recorda que tens fins el 10 de desembre per sol·licitar el vot per correu i del 30 de novembre al 16 de desembre per 

emetre’l si resideixes a Espanya. Si resideixes a l’estranger el podràs emetre del 24 de novembre al 16 de desembre. 

No esperis més i ves sol·licitar-lo o a emetre’l a l’oficina de correus que tenguis més propera. Només necessites dur el 

DNI. Més informació sobre els terminis pel vot per correu, tant si resideixes a Espanya com a l’estranger al següent 

enllaç: 
 

 Terminis del vot per correu. Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori 

 

http://www.menorquinspelterritori.org/
http://menorquinspelterritori.org/2015/11/2091/
http://justiciaclimatica.com/2015/11/17/historia-de-les-cops-que-ens-hi-juguem-a-paris/#more-432
http://www.gobmenorca.com/diumenge-29-marxa-pel-clima-excursio-al-parc-solar-de-son-salomo
https://www.facebook.com/events/1073852842649046/
http://www.lamarea.com/2015/10/28/diez-medidas-concretas-para-cambiar-el-modelo-energetico-desde-los-ayuntamientos/
http://menorquinspelterritori.org/2015/11/tornen-324-i-canal-33-a-les-illes-balears/
http://menorquinspelterritori.org/2015/11/tornen-324-i-canal-33-a-les-illes-balears/
http://menorquinspelterritori.org/2015/11/presentacio-de-les-candidatures-al-senat-i-al-gongres/
http://menorquinspelterritori.org/2015/11/vot-per-correu-a-les-eleccions-generals-del-20-desembre-2015/
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Aquí trobareu algunes activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana. 

- A Menorca. Setmana prèvia a la Marxa Mundial pel Clima 
 

 Dimarts 24 

Xerrada “Les centrals nuclears: el seu funcionament i els seus perills” 

Hora i lloc: a les 19.00 h a Cas Jubilats, Ferreries (C/ Reverend Pare Huguet, 48) 

Descripció: xerrada a càrrec de Rafael Ramón Lluch per explicar el funcionament de les centrals nuclears, així 

com els perills que comporten aquest tipus de centrals. Organitza el Club de Jubilats de Ferreries. 
 

 Dimecres 25 

Taller de cartells per a la marxa pel clima del 29N 

Hora i lloc:  a les 18.00 h al Casal Jove de Maó (C/ Sant Josep, 15) 

Descripció: taller per fer cartells per la marxa mundial pel clima del diumenge 29. Per a joves de tot arreu, 

porteu els vostres telèfons mòbils i amics no virtuals. Organitza GOB Menorca. 

Més informació clicant aquí. 
 

 Divendres 27 

Projecció de la pel·lícula Home 

Hora i lloc: a les 21.15 h al Centre Sociocultural, Ferreries (C/ Reverend Pare Huguet, 48) 

Descripció: en els seus 200.000 anys d'existència, l'home ha trencat l'equilibri de gairebé 4.000 milions d'anys 

d'evolució de la Terra. El preu a pagar és considerable, però és massa tard per ser pessimistes. A la humanitat 

li queden deu anys escassos per invertir la tendència, conscienciar-se de l'explotació desmesurada de les 

riqueses de la Terra i canviar la manera de consum. Yann Arthus-Bertrand, amb les seves imatges inèdites de 

més de 50 països vistos des del cel, compartint amb nosaltres la seva capacitat de sorpresa i també les seves 

preocupacions, col·loca, amb aquesta pel·lícula, una pedra a l'edifici que hem de reconstruir, tots junts. 

Organitza ART’S. Col·laboració de Fons Menorquí de Cooperació i Ajuntament de Ferreries.  

Preu: 1 €. 
 

 Dissabte 28 

Neteja de platges. Cala Pilar  

Hora i lloc: de 10.00 h a 13.00 h a l’aparcament de la platja de Cala Pilar 

Descripció: recorregut fins a la platja a través de l’itinerari Life Reneix. Recollida dels residus que es trobin des 

de la vorera a l’inici del sistema dunar. Comentaris dels impactes generats pels residus i persistència d’alguns 

d’aquests. Organitza Educació Ambiental Alforí de Dalt. Per a persones majors d’edat, gratuït (Formulari 

d’inscripció). 
 

 Diumenge 29 

Excursió reivindicativa – Campanya 29N Menorca Marxa pel Clima. De casa a París 

Hora i lloc: trobada a les 09.30 h amb sortida a les 10.00 h a la Plaça de la Catedral, Ciutadella 

Descripció: l’acte central de la campanya és l’excursió reivindicativa de la Marxa pel Clima que parteix de la 

plaça de la Catedral de Ciutadella fins el parc solar de Son Salomó.  

Més informació clicant aquí. 
 

http://www.menorquinspelterritori.org/
https://www.facebook.com/gobmenorca/photos/a.442533311425.247373.283036841425/10153124111991426/?type=3
http://alfori.biosferamenorca.org/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=AINS
http://alfori.biosferamenorca.org/Solicituds/FormSol.aspx?Tipo=AINS
http://www.gobmenorca.com/diumenge-29-marxa-pel-clima-excursio-al-parc-solar-de-son-salomo
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- A Barcelona 
 

 Dimecres 25 

Espanya a les Urnes | Debat Electoral: Eleccions 20D 

Hora i lloc: a les 11.00 h a l’Auditori del Campus Ciutadella, Universitat Pompeu Fabra 

Descripció: debat electoral sobre les eleccions generals del 20 de desembre, amb la presència de 

representants de les principals forces polítiques que es presentin a Catalunya. Organitza deba-t.org.  

Més informació clicant aquí. 
 

 Dijous 26 

Un peu a Madrid, milions a les illes  

Hora i lloc: a les 20.00 h al Bar Mau Mau (C/ d’en Fontrodona, 33) 

Descripció: trobada amb Antoni Verger, propera veu independent, arrelada i defensora dels interessos de 

tots els illencs al Congrés dels diputats. Organitza MÉS Joves.  

Més informació clicant aquí. 
 

 Diumenge 29 

Marxa Mundial pel Clima #BCN29N | Moviment per la justícia climàtica 

Hora i lloc: a les 11.30 h a la Plaça de la Catedral 

Descripció: moviment per la justícia climàtica que pretén visibilitzar el ran nombre de persones preocupades 

per aquest tema i que han començat a mobilitzar-se per frenar els efectes del canvi climàtic. 

Més informació clicant aquí. 

http://www.menorquinspelterritori.org/
https://www.facebook.com/events/581772008641704/
https://www.facebook.com/events/1522001831448687/
https://www.facebook.com/events/1073852842649046/

