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- El Consell realitzarà un nou Pla de Carreteres
El Consell de Menorca redactarà un nou Pla
Director Sectorial de Carreteres amb un horitzó de
20 anys vista. El Departament de Mobilitat inicia ja
un nou procediment per redactar aquest document.
Açò implicarà revisar, modificar i ampliar la
documentació ja existent. Per complir amb la
planificació, la projecció, l’execució i la gestió del
sistema general de les carreteres de Menorca,
l’equip de govern ha decidit desistir del
procediment iniciat el 2010 i aprovar-ne un de nou.


Notícia a Menorca al dia: «El Consell elaborará un nuevo Plan de Carreteras»

- L’última fase de reparació de Milà, contra rellotge per avançar-se a les pluges
La planta de residus de Milà entra en la seua última
fase de reparació per estar 100 % operativa abans
que arribin les primeres pluges. La Comissió Balear
de Medi Ambient ha autoritzat el Consorci de
Residus Urbans i Energia de Menorca a avançar els
treballs de reparació de la bassa de lixiviats de la
cel·la III de l’abocador de Milà II, que estava previst
que s’iniciassin a principis de juliol i que
s’estenguessin fins a la primera setmana d’agost.


Notícia a Menorca.info: «La última fase de reparación de Milà, a contrarreloj para adelantarse a las lluvias»

- El lloguer turístic no regulat queda al marge del pagament de l’ecotaxa
El dictamen del Consell Consultiu sobre l'esborrany del
reglament de la Llei de l'Impost de Turisme Sostenible, que va
ser remès aquest dijous al Govern, aprova en línies generals el
seu contingut però en recull una sèrie d'excepcions que han de
ser introduïdes en el text abans de la seua aprovació definitiva
per part del Consell de Govern. La Conselleria de Turisme ho
vol regular mitjançant la Llei del Turisme, però la seua
complexitat i els problemes que planteja l’Administració
central i Brussel·les en dificulten la tipificació normativa.


Notícia a Menorca.info: «El alquiler turístico no regulado queda al margen del pago de la ecotasa»
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Les carotes ja estan exposades a la Casa Salort
El caixer senyor, Llorenç de Salort, ha obert el fosquet
d'aquest dissabte les portes de ca seua per compartir amb
tot Ciutadella les vuit carotes de Sant Joan, que ha pintat
Marc Jesús. El pintor ha ideat unes obres coloristes,
originals i fetes amb enginy. L'humor i la crítica són presents
a unes carotes que semblen sortir del món del còmic i en les
quals no trobareu les seues característiques dones blaves.
Una de les vuit representa la cara del lleó que presideix la
porta principal del casat del caixer senyor, i una altra està
dedicada al patrimoni de la pedra de Menorca, amb un
home gran amb un barraca com a capell i amb bens que fan
de cabells.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



-

Notícia a Menorca.info: «Les carotes ja estan exposades a la Casa Salort»
Notícia a Menorcaaldia.com: «Así son las coloristas carotes 2016 de Marc Jesús»

Un Foc i Fum inoblidable
El públic de Ciutadella s’ha retrobat aquest cap de setmana
amb un Foc i Fum proper, clàssic i entranyable. El pes de
veterans a l’escena com Toni Riudavets, identificat
plenament en el paper de Carrelet, i Seto Bosch, en el
paper de pare protector de l’amo en Joan, donen solidesa a
una obra que compta amb la frescor de noves cares a
l’escenari. Joan Taltavull aporta al personatge de Bartomeu
elegància i soltesa a escena, en un romanç amb una
protagonista, na Francisca, caracteritzada amb la dolçor
interpretativa de Noemí Anglada. Ambdós són els
personatges que enamoren amb un desenllaç feliç.


-

Notícia a Menorca.info: «Un ‘Foc i Fum’ inoblidable»

Presentació de la Memòria 2015 de la Renda Mínima d’Inserció, Pla de Prestacions Bàsiques dels
Serveis Socials Comunitaris i Ajuts Econòmics d’Urgència Social
Aquest dimarts, la consellera Maria Cabrisas i la directora insular Bàrbara Torrent han presentat les dades
corresponents a l’any 2015 de la Renda Mínima d’Inserció, el Pla de Prestacions Bàsiques dels Serveis Socials
Comunitaris, així com els Ajuts Econòmics d’Urgència Social gestionats pels municipis de l’illa. Al llarg del 2015 es van
registrar 321 noves sol·licituds de Renda Mínima d'Inserció, una quantitat lleugerament inferior a les sol·licitades
durant el 2014.


Entrada al web del CIMe: «Presentació de la Memòria 2015 de la Renda Mínima d’Inserció, Pla de Prestacions...»
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Els nous consellers Miquel Preto i Miquel Company prenen possessió
Aquest dijous, l’ecosobiranista Miquel Preto i el socialista Miquel
Company, ambdós fins ara directors insulars, han esdevinguts nous
consellers de l’equip de govern del Consell Insular de Menorca en
substitució de Maria Sellarès i Santiago Florit, respectivament.
Miquel Preto ha assumit les àrees de Transports i Carreteres i
Company les de Projecció Econòmica i Esports. En conseqüència, la
vicepresidenta Mora assumirà Ordenació del Territori i Ordenació
Turística, i la presidenta Salord, Promoció Turística.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



-

Notícia al Menorca.info: «Miquel Company y Miquel Preto toman posesión como nuevos consellers»
Notícia a IB3.tv: «Presa de possessió avui al Consell de Menorca dels nous consellers, Miquel Preto i Miquel Company»

Empat tècnic entre Pons Vila i Benejam
Segons una enquesta de l’IBES, pocs són els vots que
separen la candidata de la coalició Units Podem Més,
Marga Benejam, i la ja senadora popular, Juana F. Pons
Vila. Segons aquest sondeig, ambdues candidates
obtindrien un 30% dels suports en les eleccions que es
celebraran diumenge que ve. Els altres canidats,
Company, del PSOE (18%); Bonmatí, de C’s (14%); i
Catalina Sastre, de PACMA (6%), queden a una important
distància. Recordem que en el cas de les eleccions al
Senat, Menorca només elegeix un senador.


Notícia a Menorca.info: «Empate entre PP y Units Podem Més por el escaño de senador de Menorca»

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

20 - 26
Exposició
DIMECRES – DISSABTE

22 - 25
Festes, diades i
folklore
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L’ILLA DELS TALAIOTS. MENORCA, CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL
Hora:
Lloc:
Sant Diego, Alaior
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.
FESTES DE SANT JOAN DE CIUTADELLA DE MENORCA
Hora:
Lloc:
Ciutadella
Descripció:
L’estiu comença un any més amb les festes de Sant Joan de Ciutadella de
Menorca, unes festes que segueixen la tradició des dels seus inicis. Després de
tot un hivern esperant, el poble de ponent fa goig aquests dies: caragols,
replecs, tocs de fabiol, gin amb llimonada i tota casta d’activitats per a totes els
ambients i edats . La festa ja ha arribat! Més informació clicant aquí
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DIMARTS

21
Música i dansa
DIUMENGE

26
Mercat agrari
Eleccions generals

CONCERT A CÀRREC DE BENEJAM
Hora:
23.30 h
Lloc:
Jazzbah (Ciutadella de Menorca)
Descripció:
Concert presentació de Benejam, un nou trio de rock, a la sala Jazzbah del Port
de Ciutadella, on sonaran conegudes peces de Cris Juanico i Ja t'ho diré. Preu:
5€ amb consumició.
AGROMAÓ
Hora:
Lloc:
Descripció:

10.00 h – 14.00 h
Plaça Reial (Maó)
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
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.

ELECCIONS GENERALS
Hora:
09.00 h – 20.00 h
Lloc:
Al teu col·legi electoral més proper

A Barcelona
DIMECRES

22
Xerrada
DIUMENGE

26
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EMPRENDORIA I COOPERATIVISME A L’ECONOMIA COL·LABORATIVA
Hora:
19.00 h – 21.00 h
Lloc:
Espai Jove La Fontana (C/ Gran de Gràcia, 190)
Descripció: Existeixen alternatives econòmiques, petits projectes que intenten posar una
mica de racionalitat contra la lògica del consum pel consum, del creixement
infinit i l’obsolescència programada.
ELECCIONS GENERALS
Hora:
09.00 h – 20.00 h
Lloc:
Al teu col·legi electoral més proper

Eleccions generals
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