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- La política territorial centra el primer any de mandat del Pacte en el Consell i el Govern
Després del primer any des de les passades eleccions
autonòmiques i municipals, les obres de la carretera en el
tram entre Maó i Alaior continuen aturades, en espera de
definir una solució per minimitzar l’impacte ambiental,
sobretot el de les rotondes a doble nivell. Per altra banda, la
reforma del tram de la carretera general entre Ferreries i
Ciutadella ha anat agafant forma.


Notícia a Menorca.info: «La política de territorio centra el primer año de mandato del Pacte en el Consell y el Govern»

- Reobert l’espai de l’abocador de Milà clausurat per filtracions
Aquest 1 de juny s’ha reiniciat l'activitat a la primera fase
de la cel·la III de Milà després que el 31 de maig de 2016
diversos tècnics de la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca es desplacessin a Menorca per fer la
corresponent visita d'inspecció de les obres de la millora
de la dita cel·la i bassa de lixiviats de l'ampliació de
l'abocador de Milà II. Aquestes obres suposen una nova
alternativa d'abocament per a la gestió de residus de l'illa
i responen a l'Acord del Ple de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Notícia a IB3: «Finalitza la primera fase de les obres de reforma de l’abocador des Milà»
Entrada al web del CIMe: «Inici de l'activitat de la primera fase del projecte de millora de la cel·la III i bassa de lixiviats...»
Notícia a Menorca Diario: «Se reabre el espacio del vertedero de Milà clausurado por filtraciones»

- Es recondueix el projecte de les Coves de Cala Blanca
La presidenta del Consell Insular, Maite Salord, i l’alcaldessa de Ciutadella,
Joana Gomila, han anunciat la feina conjunta que duen a terme ambdues
administracions perquè el projecte de les coves de Cala Blanca sigui una
realitat al més prest possible. Salord ha destacat que es tracta d’una
prioritat per a l’equip de govern i que tant la institució insular com el
consistori treballen des de l’inici del mandat per esmenar-ne les
deficiències. En aquest sentit, l’alcaldessa i la presidenta han recalcat una
sèrie de mancances molt greus en tota la tramitació d’aquest projecte i,
sobretot, una gestió irresponsable en aquests darrers anys.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Entrada al web de l'Ajuntament de Ciutadella: «Consell i Ajuntament recondueixen el projecte per fer de les Coves de...»
Notícia a Menorca Diario: «El proyecto de las cuevas de Cala Blanca necesita más informes técnicos para su apertura»
Notícia a Menorca.info: «La apertura de las cuevas de Cala Blanca vuelve a retrasarse»
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- Balears aborda aquest dilluns a Madrid la tarifa plana interilles i el conveni de carreteres
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, participarà aquest dilluns a Madrid en les tres comissions
mixtes amb el Ministeri de Foment, en què es tractarà el seguiment del conveni estatuari, temes aeroportuaris
—entre els quals, la tarifa plana per a vols interilles— i el conveni de carreteres del 2004.
 Notícia a Menorca.info: «Balears aborda este lunes en Madrid la tarifa plana interislas y el convenio de carreteras»

- Baleària substitueix el ràpid amb Barcelona per un amb manco passatgers i més càrrega
Baleària ha prescindit del vaixell ràpid Jaume I en la ruta diària entre
Ciutadella i Barcelona per a aquest estiu. Així, s’elimina la connexió
ràpida amb la ciutat comtal i se substitueix pel vaixell Dènia Ciutat
Creativa. El nou vaixell, que s’ha incorporat darrerament a la seua
flota, té una eslora de 150 metres i una capacitat per a 363 passatges i
1850 metres lineals de càrrega. Són la meitat dels viatgers que podia
acollir el Jaume I, tot i que té més capacitat per transportar
mercaderies.
 Notícia a Menorca.info: «Baleària sustituye el rápido con Barcelona por uno con menos pasajeros y más carga»

- La miloca guanya la partida al parc eòlic
La protecció de la fauna autòctona i la conservació de la biodiversitat han guanyat el
primer assalt en la implantació d’energia eòlica a la costa nord de Menorca. La pugna
entre el foment de les renovables i el manteniment del paisatge per impedir qualsevol
alteració dels ecosistemes ha posat de manifest el difícil equilibri entre el
desenvolupament de sistemes de generació d’energia neta i el seu impacte a l’entorn. La
protecció de la miloca ha estat un motiu decisiu pel qual la comissió balear de Medi
Ambient ha desestimat el projecte eòlic que es preveia al nord de Menorca.


-

Notícia a Menorca.info: «La ‘miloca’ gana la partida al parque eólico»

Les discriminacions lingüístiques de l’estat espanyol arriben al parlament europeu
Les discriminacions lingüístiques de l’estat espanyol arribaran a Europa. Aquest 1 de
juny la directora de la Plataforma per la Llengua, Neus Mestres, va participar en la
jornada sobre discriminacions lingüístiques a la Unió Europea, que se celebrà al
Parlament Europeu (Brussel·les). L'objectiu d'aquesta jornada, segons la
Plataforma, era «fer una recopilació de les discriminacions lingüístiques que
existeixen a Europa que servesqui per fer una denúncia conjunta davant les
institucions de la UE».


Notícia a dBalears: «Les discriminacions lingüístiques de l’Estat espanyol arriben al Parlament Europeu»
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- El Consell requereix a la propietat de Binimoti (Ferreries) la conservació d'un pont de pedra sobre
el torrent d'Algendar que formava part de l'antic camí d'en Kane
El Consell ha requerit a la propietat del lloc de Binimoti, situat al
municipi de Ferreries, que realitzi les actuacions necessàries de
conservació i manteniment d'un pont de pedra que facilitava el pas de
l'antic Camí d'en Kane sobre el tram del torrent d'Algendar que
transcorre per aquella finca, en compliment de l'article 22.1 de la Llei
12/1998, segons el qual els béns integrants del patrimoni històric de les
Illes Balears han de ser conservats, mantinguts i custodiats pels
propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors, els quals estaran
obligats a facilitar la informació que demanin les administracions
públiques competents sobre l'estat dels béns i la seua utilització.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca requiere a la propiedad de Binimoti (Ferreries) la conservación
de un puente de piedra sobre el torrente de Algendar que formaba parte del antiguo camino de Kane»
Notícia a Menorca al dia: «El Consell insta a la propiedad de Binimoti a que conserve el puente de piedra»

- La Plataforma per la Llengua exigeix que s'acabin les fronteres dels mitjans en català
«El català, sense fronteres» és la nova campanya que la
Plataforma per la Llengua va posaren marxa aquest dimarts amb
l’objectiu d’exigir a les institucions europees i als estats espanyol,
francès, andorrà i italià que facin possible una reciprocitat total
dels mitjans audiovisuals en llengua catalana a tots els territoris
del domini lingüístic. Actualment, a la major part del domini
lingüístic la reciprocitat dels mitjans audiovisuals és nul·la o
parcial. Fins i tot en aquells casos en què s’han signat acords
entre estats, com és el cas d’Espanya i França, avui en dia aquests
acords s’incompleixen per manca de voluntat política, de manera
que la reciprocitat total no existeix. Per açò, la campanya «El
català, sense fronteres» demana el compromís ferm i inequívoc
dels quatre estats perquè garantesquin legalment i tecnològica la
reciprocitat total.


-

Notícia a dBalears: «La Plataforma per la Llengua exigeix que s'acabin les fronteres dels mitjans en català»

Carta d’agraïment per la segona jornada de Menorca pel Dret d’Asil
El passat 14 de maig la Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca va convocar una jornada de protesta per denunciar
la vulneració de drets humans a Europa. A la jornada hi van participar Lourdes Rodríguez de Zuoloaga i Remedios
Femenías, dues metgesses menorquines que coneixen la situació dels camps de refugiats perquè van ser recentment
a Idomeni. Els beneficis de la jornada van destinats a l’organització sense ànim de lucre Bomberos en Acción. La
següent és una carta d’agraïment a totes les entitats, persones i institucions que, com Menorquins pel Territori, hi
van participar d’una manera o altra.


Carta a Menorca al dia: «LLARGA CARTA DE DENÚNCIA I D’AGRAÏMENT ARRAN DE LA JORNADA “MENORCA PEL DRET...»
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Important reestructuració de l’equip de govern del Consell Insular
El passat dimecres la Presidenta del Consell Insular de Menorca, l’ecosobiranista
Maite Salord, va anunciar una reestructuració en el si de l’equip de govern.
Aquests canvis es produeixen per les renúncies de Maria Sellarès (MÉS per
Menorca), fins ara consellera de Turisme, i Santiago Florit (PSOE), fins ara al
capdavant del Departament de Territori, per motius familiars i personals
respectivament. Els dos consellers seran substituïts per l’ecosobiranista Miquel
Preto i el socialista Miquel Company. Preto, que fins ara havia sigut director
insular de Transport, esdevindrà el nou conseller de Carreteres i Transport.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



-

Entrada al web del CIMe: «La presidenta Maite Salord anuncia la reestructuració de l'equip de govern»
Notícia a Menorca.info: «Cambios en el Consell: salen Florit y Sellarès y entran Company y Preto»

Aprovada la Llei Balear de fosses de la Guerra Civil
Aquest dimarts el Parlament de les Illes Balears va aprovar per
unanimitat la Llei per a la recuperació de persones
desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme, més
coneguda com la Llei balear de fosses. Aquesta llei estableix
que l’executiu autonòmic és responsable de «la localització i la
identificació de les persones desaparegudes violentament per
raons d'ideologies polítiques i religioses durant la Guerra Civil i
la dictadura franquista a les Illes Balears i, si és possible, la
recuperació i la identificació de les seves restes». Els costos de
les exhumacions aniran a càrrec del govern balear.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



-

Notícia a dBalears: «Acord històric per a la recuperació de les fosses de la Guerra Civil i el Franquisme»
Notícia a Ara Balears: «Les feines per exhumar la fossa de Porreres podrien començar el setembre»

Els primers vuit refugiats de Síria arriben aquest dilluns a Balears
La presidenta del govern balear, Francina
Armengol, ha informat aquesta setmana
que els primers vuit refugiats —tots homes
adults— de la zona Síria-Grècia arribaran a
les Balears i es reuniran amb els nou
refugiats de diferents nacionalitats que ja
resideixen a l'alberg adaptat de Palma. A
més, Fina Santiago ha assenyalat que
suposa que «durant el mes juny arribaran
més persones procedents del conflicte
sirià».
Notícia a dBalears: «Els primers 8 refugiats de Síria arriben aquest dilluns a Balears»
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- Assemblea de MpT
Com cada setmana, tot i que molts estam d’exàmens i lliuraments de final de curs, ens hem tornat trobar a l’Espai
Mallorca per celebrar l’assemblea general.
L’estiu s’atraca, i per açò s’ha tractat de l’organització de les assemblees que durem a terme en aquest període. L’any
passat vam fer una assemblea per setmana, cada una a un poble diferent de l’illa, alternant matins i capvespres per
facilitar l’assistència a tothom que hi estàs interessat. Amb la diferència d’horaris i localitzacions de cada assemblea,
pensàvem que aquells qui no podien assistir-hi els matins anirien a les dels capvespres i a la inversa i de la mateixa
manera amb el lloc.
Enguany, tot i que continuarem alternant l’horari, pensam reduir la quantitat d’espais. Així, les farem només a
Ciutadella i a Maó, sempre a un mateix local. D’aquesta manera es pot fixar un ordre més rutinari.
Quan comencem aquest període estiuenc d’assemblees tornarem reprendre les feines per comissions. Tenim alguns
projectes en ment de cara a aquest estiu i esperam veure cares noves que ens vulguin ajudar. Com sempre estarem
encantats de ser més: com més granets d’arena, més grossa farem la muntanya.

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

RUTA FORTIFICADA I BATERIA VICKERS 381 mm – LA MOLA
Hora:
Lloc:
Descripció:

7, 11 i 12

Ruta fortificada
DISSABTE i DIUMENGE

11 i 12
Teatre
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LA CENA
Hora:
Lloc:
Descripció:

Ruta fortificada: 10.30 h – 12.15 h
Bateria Vickers 381 mm: 12.30 h – 13.15 h
Fortalesa de la Mola
L’activitat consta de dues parts. En primer lloc, una 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. Seguidament
es farà una visita guiada a l'interior del Canó Vickers, de 381 mm, a la càmera de
tir i les sales subterrànies de màquines, magatzem de munició i càrrega de
projectils.
És necessari reservar anticipadament. Les visites es realitzen quan hi ha un
mínim de reserves.
Per a informació i reserves podeu telefonar al 971 364 040 / 686 659 400 o
enviar un correu electrònic a info@fortalesalamola.com

Dissabte: 21.00 h – 22.00 h
Diumenge: 20.00 h – 21.00 h
Orfeó maonès (c. de Gràcia, 155)
Representació de l’obra teatral La Cena, de Jean Claude Brisville, traduïda per
Maura Amiño.
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DIMARTS

7
Exposició fotogràfica
DIVENDRES

10
Col·loqui energètic

DISSABTE

11
Diada talaiòtica

A Barcelona
DILLUNS i DIJOUS

6i9
Taller
DILLUNS

6

Conferència i col·loqui
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
Hora:
16.00 h – 21.00 h
Lloc:
Palau Ca n’Oliver (Maó)
Descripció: Inauguració Fotografia de Nits. Una mirada diferent. Exposició de la secció
fotogràfica de l’Ateneu, que romandrà oberta fins dia 26 de juny.
COL·LOQUI SOBRE EL MODEL D’ENERGIA ACTUAL I PERSPECTIVES DE CARA AL FUTUR
Hora:
19.45 h – 22.00 h
Lloc:
Can Victori (seu de l’IME)
Descripció: Xerrada/Col·loqui titulat Situación actual y perspectivas de las políticas
energéticas. Desde el ámbito europeo hasta la escala regional, a càrrec de Javier
García Breva, president de N2E (Nuevo Modelo de Negocio Energético) i expert
en polítiques energètiques. Presenta: Joan Groizard Payeras, director general
d'Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.
DIADA TALAIÒTICA
Hora:
11.00 h
Lloc:
Torre d’en Galmés (Alaior)
Descripció: Dins el cicle d’activitats Som Talaiòtics? dissabte 11 tenim un dia talaiòtic. Un
seguit d’activitats gastronòmiques, musicals, arqueològiques i astronòmiques,
totes des d’un punt de vista lúdic per passar un autèntic dia talaiòtic en família
al voltant d’un dels jaciments històrics més emblemàtics: la Torre d’en Galmés.
TALLERS DE GESTIÓ DE RESIDUS
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
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
quatre R (Reduir, Reciclar, Reutilitzar, Recuperar) i experimenta amb tècniques
de reciclatge i reutilització. Pots apuntar-t’hi enviant gratuïtament un correu
amb el teu nom i data de naixement a administracion@fedelatina.org o trucant
al telèfon 678 03 10 69.
UN FUTUR DESPRÉS DE LA GLOBALITZACIÓ
Hora:
19.00 h
Lloc:
C. Pau Claris, 89, baixos
Descripció:
Conferència a càrrec del professor de filosofia de la Universitat de Torí i
diputat al parlament europeu Gianni Vattimo, qui parlarà sobre la
globalització, com ens afecta i quin futur ens espera.
LA BURGESIA EMPRESARIAL CATALANA (S. XIX i XX)
Hora:
19.00 h
Lloc:
C. Pau Claris, 89, baixos
Descripció:
Col·loqui a càrrec d’À. Solà amb una visió històrica de la burgesia catalana
dels segles XIX i XX en què, a més d’analitzar la indústria catalana dels
passats segles, es farà una anàlisi de com ha anat evolucionant fins a arribar
a l’actualitat.
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