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- El Govern farà obres al dic de Son Blanc
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat ha anunciat
que es duran a terme un seguit d’actuacions per millorar
la maniobrabilitat i l’eficiència del port exterior de
Ciutadella. També ha dit que s’ha tret a concurs la
contractació de serveis de seguretat en els ports de
Ciutadella i Fornells per als pròxims quatre anys, per als
quals han destinat 300.000 euros.


Notícia a Menorca.info: «El Govern realizará "obras menores" en Son Blanc para mitigar la 'tiranya'»

- A les Balears hi ha sis zones amb pre-alerta per sequera
El Portal de l’Aigua del Govern ha fet públic els índexs de
sequera per cada unitat de demanda per a proveïment urbà. En
conjunt hi ha sis unitats i cada una és una zona que proveeix
d’un conjunt de recursos comuns: aigües subterrànies i
superficials o recursos provinents de les dessaladores. Totes les
unitats estan en pre-alerta excepte Menorca i el Llevant de
Mallorca. Enguany la manca de precipitacions ha fet que no es
recarreguin les masses d’aigua, fet que podria dificultar l’accés a
l’aigua de qualitat. Respecte a la unitat de demanda de Palma ja
s’han pres mesures de gestió.


Notícia a Ara Balears: «A les Balears hi ha sis zones en prealerta per sequera i dues d'estables»

- Una PNL conjunta demana l’ús sociosanitari del Verge del Toro
Els grups parlamentaris d’esquerra que donen suport al govern
balear han presentat una Proposició No de Llei en què demanen
que l’edifici de l’antic hospital Verge del Toro de Maó es reutilitzi en
un centre amb usos sanitaris i sociosanitaris. Tots els grups
coincideixen en la necessitat que té Menorca de places
sociosanitàries, alhora que consideren que també és la voluntat
d’una gran part de la societat menorquina comptar amb un nou
espai d’aquestes característiques.


Entrada al blog de MÉS per Menorca: «Una PNL conjunta demana l’ús sociosanitari del Verge del Toro i que es dugui a
terme un estudi de l’edifici»
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- El Mediterrani, una fossa comuna
El Mediterrani s’ha convertit en la frontera més desigual del planeta, i
també en la més perillosa. Amb menys de dos anys i mig hi han mort
10.000 persones com a mínim, ja que els cossos que no es troben mai
o el mar retorna a les platges del nord d’Àfrica sovint no apareixen a
les estadístiques. Segons el portaveu de l’ONU, totes aquestes
persones intentaven buscar la seguretat d’Europa. Segons
l’Organització Internacional per a les Migracions, fins al dia 5 de juny
un total de 206.400 migrants i refugiats han arribat a Europa per mar.
 Notícia a Ara Balears: «El Mediterrani, una fossa comuna: 10.000 morts en dos anys i mig»

- Uns 5.000 habitatges de Menorca no estan connectats a la xarxa del clavegueram
Un total de 4.892 habitatges de Menorca no estan connectats a la xarxa de clavegueram i continuen depositant les
aigües fecals en fosses sèptiques. Les dades agafen força en ple debat del govern balear sobre si s’ha d’aprovar la
quarta moratòria perquè es pugui continuar construint en les urbanitzacions que no tenguin un sistema de
sanejament, tot i que les directives europees ho impedeixen. Aquesta situació es dóna arreu de Balears, tot i que
Menorca és l’illa amb més residents i habitatges que no tenen servei de sanejament.


-

Notícia a Menorca.info: «Cerca de 5.000 viviendas de Menorca no están conectadas a la red de alcantarillado»

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears demana l'arxivament del projecte d'Spectrum
La comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, juntament amb Aliança Mar Blava, ha sol·licitat al Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l’arxivament del projecte de la segona fase de prospecció, promoguda per
Spectrum al Mediterrani nord occidental. La comissió defensa que el termini de tramitació de divuit mesos es va
exhaurir, tot i que tant el promotor com el Ministeri d’Indústria han demanat una pròrroga, que encara no s’ha
atorgat.


Entrada al web del Govern: «La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears demana l'arxivament del projecte...»

- Tot l'aire balear està contaminat segons els estàndards de l'OMS
L’informe anual elaborat per Ecologistes en Acció
conclou que la contaminació de l’aire a les Balears ha
augmentat per primera vegada des del 2008. Factors
com l’increment del tràfic tant terrestre com aeri per
l’augment del turisme, la conjuntura meteorològica i la
dependència dels combustibles fòssils per generar
electricitat són els responsables d’aquest informe
desfavorable.
 Notícia a l'Ara Balears: «Tot l'aire de Balears està contaminat segons els estàndards de la OMS»
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- El Suprem dóna per extingits els permisos perquè Repsol cerqui petroli a les Illes Canàries
El tribunal Suprem ha desestimat el recurs que la
comunitat de Canàries havia interposat per tal de
frenar el projecte sobre la presència
d’hidrocarburs a les costes de Lanzarote i
Fuerteventura, elaborat per Repsol. El principal
argument que ha donat és que l’autorització ja
està caducada. Tot i així, els col·lectius en contra
de les prospeccions s’oposen a aquesta resolució,
ja que d’aquesta manera fins a l’agost de 2017 hi
hauria la possibilitat de reprendre el projecte.


Notícia a La Provinicia Diario de las Palmas: «El Supremo da por extinguidos los permisos para que Repsol busque...»

- Els partits polítics excepte el PP veuen la transició energètica renovable com una prioritat per a la
pròxima legislatura
A excepció del Partit Popular, que ni tan sols va
assistir a la reunió entre partits polítics i
organitzacions ecologistes, tots els altres partits,
que ja han començat la campanya electoral per al
26 J, es comprometen a restablir la seguretat
jurídica a favor de les renovables.


Entrada al web de Greenpeace, 9/6/2016: «Los partidos políticos salvo el PP ven la transición energética renovable...»

- El canvi climàtic avança més ràpid del que ens pensam
Nacions Unides demana assegurar l’accés
a l’aigua potable i demana als governs
que prenguin mesures per intentar reduir
les conseqüències de l’escalfament
global, ja que aquestes s’estan
manifestant més ràpidament del que es
preveia. Encara que hi ha hagut algunes
regions que han millorat, la contaminació
de l’aire continua sent la gran amenaça
per als ciutadans d’arreu i l’escalfament
podria reduir el nivell de l’aigua, cosa que
podria afectar també el rendiment de la
creació d’energia via la força dels rius.


Notícia a El País: «La ONU alerta de que el cambio climático avanza más rápido de lo previsto»
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L’energia eòlica, cada vegada més assequible per als habitatges
Dos germans de l’Índia han aconseguit crear
una turbina low cost, de 670 euros, capaç
de subministrar energia a les cases fins a
vint anys. La idea és que es transportin
aquestes idees a la indústria, de manera
que els ciutadans corrents puguin consumir
energia neta a un preu assequible.



-

Notícia a La Sexta TV: «Inventan una turbina eólica capaz de suministrar la energía de una casa durante 20 años por...»

Les energies verdes incrementen els llocs de treball
Mentre que les empreses del petroli, gas i
mineries continuen amb els acomiadaments,
les empreses de l’anomenada energia verda
no aturen de contractar més treballadors. Es
calcula que ja són 8 els milions de llocs de
treball creats. En bona part, açò es deu a la
caiguda del preu del petroli, i malgrat que les
energies fòssils encara compten amb més
treballadors totals, la predicció és que en uns
anys les energies verdes generin més llocs de
treball que les fòssils.


-

Notícia a La Vanguardia: «Les renovables ja creen més llocs de treball que les indústries fòssils»

Reciclatge de vidre porta a porta
El Consorci de Residus i Energia de Menorca,
juntament amb Ecovidrio, posaran en marxa, en
fase de prova, una iniciativa consistent a
recollir, porta a porta, el vidre dels hotels,
restaurants i cafeteries del centre històric de
Ciutadella. Aquest servei gratuït es dirigeix al
col·lectiu que més quantitat de vidre genera per
tal d’incrementar-ne el reciclatge. S’espera que
el reciclatge de vidre augmenti en un 30 %.

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



Notícia a Menorca Diario: «El Consorcio de Residuos recogerá el vidrio puerta a puerta en hoteles y bares de Ciutadella»
Entrada al web del CIMe: «Servicio puerta a puerta por reciclaje de vidrio»
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Arranca la campanya electoral per a la nova convocatòria d’eleccions
Aquest passat divendres es va donar el sus a la campanya electoral per als comicis que tindran lloc el proper 26 de
juny. Aquesta segona convocatòria d’eleccions generals arriba sis mesos després de la primera, del passat mes de
desembre. Els diferents candidats han fet i faran actes als diferents racons del país per tal d’aconseguir el màxim de
vots possibles. Si no has de ser a casa el dia dels comicis podràs votar per correu des de qualsevol altre punt de
l’Estat. Tens fins a aquest dijous 16 per sol·licitar el vot per correu.
Consulta informació sobre debats electorals que tindran lloc a Menorca a l’apartat Aquesta setmana.

-

El Govern controlarà les ofertes de treball discriminatòries per raons de sexe i edat
Aquest divendres el conseller balear de Treball va anunciar que
es controlaran les ofertes de treball discriminatòries per motius
de sexe i edat i que s’imposaran sancions de fins a 10.000 €.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el Pla de Lluita contra la
precarietat en el treball per fomentar la qualitat de l’ocupació.
Amb l’objecte d’assolir aquestes metes s’ha reforçat la plantilla
estructural d’Inspecció de Treball.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



-

Notícia a Crónica Balear: «El Govern controlará las ofertas de trabajo discriminatorias por edad y sexo»
Notícia a Menorca.info: «El Govern controlará las ofertas de trabajo discriminatorias por edad y sexo»

L’opció de la sortida del Regne Unit agafa força a dues setmanes del referèndum
A falta de dues setmanes per a la celebració del
referèndum per decidir la permanència del
Regne Unit a la Unió Europea, les enquestes
revelen que l’opció del «Brèxit» és cada vegada
més factible i podria arribar a assolir fins a cinc
punts percentuals per damunt de l’altra opció,
la permanència. El referèndum tindrà lloc el
proper dia 23, dissabte de Sant Joan.


Notícia a El Mundo: "¿Por qué gana el "Bréxit"?

Aquest divendres vam tenir el plaer de ser convidats pel cantant activista Macaco a dir unes paraules durant el seu
concert. Així, quatre membres del col·lectiu vam anar fins a La Daurada Beach Club de Vilanova i la Geltrú per sortir a
l'escenari a fer un crit de lluita per demanar un Mediterrani lliure de prospeccions petrolieres. El missatge va ser molt
ben rebut entre el públic i lligava molt bé amb l'ambient del concert, ja que moltes cançons de l'artista són de caire
reivindicatiu, com el seu nou single «Soy Semilla» contra el TTIP.
Va ser una experiència molt positiva i ens vam sentir totalment acollits per tot l'equip.
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Fotografia de l’artista Macaco juntament amb els membres de Menorquins pel Territori amb la pancarta demanant
un Mediterrani zona lliure de prospeccions petrolieres, moments abans del concert.

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

4
Xerrada i col·loqui
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ELS REPTES DE LA PRODUCCIÓ
Hora:
20.30 h
Lloc:
Espai Sant Josep, Ciutadella (c. Santa Clara s/n)
Descripció:
Xerrada i col·loqui sobre els reptes de la producció ecològica a càrrec de Paco
Casero, president de la Fundació Savia. En finalitzar l'acte hi haurà un tast de
productes ecològics. Acte gratuït. Organitza: Ajuntament de Ciutadella i
Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca (APAEM).
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15

Documental
Presentació llibre
Debat
DIJOUS

16
Debat
DIUMENGE

19
DIJOUS
Agromercat

16

A Barcelona
DIMARTS
Presentació festival
cinema

14
Conferència
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30 ANYS DE LA LLEI DE LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Hora:
20.00 h – 21.30 h
Lloc:
Auditori de Ferreries
Descripció:
Projecció del documental i posterior ponència amb les autoritats, la presidenta
Francina Armengol i els seus consellers.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA A LES ILLES BALEARS. VOLUM V
Hora:
20.00 h
Lloc:
Can Victori (seu de l'IME), Maó
Descripció:
Història de la Ciència a les Illes Balears. Volum V. De la Restauració a la Guerra
Civil. Directors d'aquest volum: Vicenç M. Rosselló Verger i Josep Miquel Vidal
Hernández. Presenten:
- Vicenç Rosselló, catedràtic emèrit de la Universitat de València
- Miquel Àngel Casasnovas, president de la Fundació Enciclopèdia de Menorca
- Josep Lluís Pons, director general d'Innovació i Recerca del Govern Balear
DEBAT CANDIDATS AL CONGRÉS DE DIPUTATS
Hora:
20.00 h
Lloc:
Cercle Artístic de Ciutadella (Plaça des Born, 19)
Descripció:
El Cercle Artístic organitza aquest debat electoral entre els candidats
menorquins al Congrés dels Diputats a les eleccions del proper 26 de juny. Hi
intervindran Joan Albert Pons i Bagur (Sobirania per a les Illes), Mae de la
Concha (Units Podem Més), Àgueda Reynés (PP), Joaquima Sintes (Ciudadanos)
i Vicenç Tur (PSOE).
DEBAT CANDIDATS AL SENAT
Hora:
20.00 h
Lloc:
Cercle Artístic de Ciutadella (Plaça des Born, 19)
Descripció:
El Cercle Artístic organitza aquest debat electoral entre els candidats
menorquins al Congrés dels Diputats a les eleccions del proper 26 de juny. Hi
intervindran Joan Albert Pons i Bagur (Sobirania per a les Illes), Mae de la
Concha (Units Podem Més), Àgueda Reynés (PP), Joaquima Sintes (Ciudadanos)
i Vicenç Tur (PSOE).
AGROMAÓ, MERCAT AGRARI
Hora:
10.00 h – 14.00 h
Lloc:
Plaça Reial de Maó
Descripció:
Mercat agrari setmanal on es podran adquirir productes del camp de Menorca.
Aquest mercat no és com els altres: és un mercat de bones pràctiques, ja que
que
hi participen s'han
compromès
a desenvolupar
una gestió
PRESENTACIÓles
DELfinques
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINEMA
DE MENORCA
I PROJECCIÓ
agrària
responsable,
avalada
pel
segell
d'Agricultura
Ecològica,
pel
Contracte
D’ACORATS
Agrari
Reserva
de
la
Biosfera
o
per
un
acord
de
custòdia
del
territori.
Hora:
21.30 h
Lloc:
Espai Mallorca (Plaça Vicenç Martorell, 1)
Descripció: Presentació del Festival Internacional de Cinema de Menorca a l'Espai Mallorca
amb la projecció
de ACORATS. Comptarem amb l'assistència del protagonista,
RENOVACIÓ ENERGÈTICA
D'EDIFICIS
Toni
Gomila,
el
director
del documental, Joan Martí Mir, i part de l'equip
Hora:
18.30 h
productor.
de cinema a la fresca.
Lloc:
Centre
CívicFormat
El Sortidor
Descripció:

Has mesurat mai l´eficiència energètica de casa teva? Tens la casa ben aïllada
tèrmicament? Com pots actuar per aprofitar millor l´energia? A càrrec
d'Ecoserveis, organitza Campanya Carrega't d'Energia de l'Ajuntament de
Barcelona. Activitat inclosa dins la setmana europea d´energia sostenible.
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