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- Els caramulls de pedres alteren l’ecosistema, erosionen el sòl i desprotegeixen la vegetació
Els monticles de pedres, unes construccions
espirituals de l’Àsia, a més d’alterar el paisatge
amb l’empremta humana perjudiquen la flora i
la fauna, erosionen el sòl, desprotegeixen la
vegetació litoral dels vents i modifiquen l’hàbitat
de la fauna de la zona, sovint endèmica. El
gorvern balear realitza una campanya de
conscienciació per combatre aquesta moda.


Artícle a terraferida.cat: «Caramulls que maten, enemics en equilibri»

- Banderes negres 2016
Ecologistes en acció torna a fer una anàlisi sobre la
situació ambiental del litoral amb l’informe
Banderas Negras 2016. Aquest informe denuncia
les barbaritats comeses al litoral de l’estat espanyol
i s’oposa a una imatge poc realista de la
sostenibilitat dels ecosistemes costers, com ara la
que es persegueix amb la concessió de les
anomenades banderes blaves, que no tenen res a
veure amb el bon estat ambiental de les platges. En
total s’han assignat 47 banderes negres, que
reflecteixen les afeccions més greus per a cada
província del litoral. D’aquestes destaquen els
impactes per contaminació i mala gestió.


Ecologistas en acción: «Banderas negras 2016»

- El jutjat número 8 de Palma obre diligències prèvies contra Cesgarden per possible estafa
El Consell Insular de Menorca interposa una querella contra els
administradors de la promotora Cesgarden, la qual, segons
l’administració insular, «presenta característiques que fan presumir
l’existència d’un delicte d’estafa i frau processal». El jutjat ha dictat
una interlocutora per la qual acorda la incoació de diligències prèvies
arran de la querella. El Consell va presentar la querella criminal
contra els responsables Cesgarden després que el Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears rebutgés una demanda dels promotors
en què exigien una segona suma econòmica a l’administració.


Noticia Menorca al dia: «El juzgado nº 8 de Palma abre diligencias previas contra Cesgarden por posible estafa»
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- El Consell aconsegueix adaptar l'impost turístic
Serà a partir de l’1 de juliol, després que el Consell de Govern aprovés dijous passat el decret pel qual es desplega la
Llei 2/2016, del 30 de març, de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible. El text
definitiu incorpora les al·legacions presentades pel Consell Insular de Menorca per aconseguir el reconeixement de la
singularitat turística menorquina.


Noticia a CIMe: «El Consell aconsegueix adaptar l'impost turístic a la realitat de Menorca»

- Es produeix un vessament d’oli al port de Maó
Una taca d’oli d’un quilòmetre ha aparegut
aquesta setmana al port de Maó. L’Autoritat
Portuària investiga les causes de l’origen del
vessament, les dimensions del qual es van fer
visibles a les 7.00 h de dimecres. La policia local,
advertida per un ciutadà, va donar avís a la policia
portuària. La taca, d’una fina capa de combustible,
es va estendre amb rapidesa amb l’ajuda del vent,
sense que se’n pogués determinar l’origen.

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




Noticia a Menorca al dia: «Aparece una gran mancha de aceite en el puerto de Maó»
Noticia a Menorca.info: «Aparece un vertido de combustible de 1 kilómetro lineal en el puerto de Maó»
Noticia a Ara Balears: «Autoritat Portuària investiga l'aparició d'una taca de combustible en el port de Maó»

- Les fotovoltaiques tornen a brillar tot i l’impost al sol
Temps enrere la competència asiàtica i la retallada
a les primes per a les renovables van provocar que
la indústria espanyola de panells solars s’enfonsés,
després d’haver estat líder mundial. Ara, la UE ha
tancat la porta a l’energia low cost de procedència
asiàtica (basada en la mà d’obra barata i en les
ajudes estatals), la qual cosa fa pensar que pot
haver-hi un ressorgiment en aquest àmbit. L’altre
factor que pot fer girar la situació actual és la
investigació i el desenvolupament per tal de
produir panells més lleugers i eficients. De
moment, el 2015 es van instal·lar a tot l’estat 49
megawatts, a diferència dels 22 de l’any anterior.


Notícia a Ara.cat: «Les fotovoltaiques tornen a brillar tot i l’impost al sol»
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- El GOB denuncia l'impacte social i ambiental dels megacreuers, una nova modalitat de turisme massiu
El GOB contraposa al discurs triomfalista de les
administracions, basat en la importància de
l’impacte econòmic dels creuers, el discurs de la
saturació de la ciutat, la seva conversió en una
ciutat-escenari, la contaminació i el consum
d’energia i producció de residus. El GOB argüeix
que l’impacte econòmic dels megacreuers és més
aviat escàs, ja que la mitjana d’estada és de 1.49
dies i, a més, l’oferta del creuer sol ser del tipus
«tot inclòs». Amb tot, el GOB demana que es
produeixi un debat públic per tractar el tema. De
moment s’ha obert una petició de recollida de
signatures a Change.org.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada al web del GOB Mallorca : «El GOB denúncia l'impacte social i ambiental dels megacreuers: una nova moda...»
Recollida de signatures per a l'aturada dels megacreuers. STOP MEGACREUERS

- Les principals empreses energètiques continuen escalfant el clima malgrat l’Acord de París
Noves investigacions revelen que algunes de les empreses europees d’energia que més contaminen continuen
gaudint d’accés i llaços a la Comissió Europea. El comportament del sector industrial europeu i els seus lobbies o els
propis comissaris europeus ha canviat ben poc. És sabut, per exemple, el cas de Cañete, esquitxat pel cas dels papers
de Panamà. En l’enllaç següent en trobareu informació detallada.



Entrada al web corporate europe: «La Comisión y las principales empresas energéticas continúan calentando el clima, a
pesar del Acuerdo de París»
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- El GOB reclama unes illes per viure-hi
La problemàtica de l'aigua és un dels temes que més preocupa al GOB a nivell de totes les illes. Així mateix, la
necessitat de treballar per trobar nous escenaris que no passin per l'increment constant de la massificació turística ha
ocupat també l'agenda de la reunió interinsular de l'entitat. La situació d’Eivissa i bona part de Mallorca quant al
turisme massiu fa pensar que tot l’arxipèlag pugui acabar en la mateixa situació. Juntament amb la contaminació de
l’aigua per nitrats, la baixada de la quantitat i qualitat dels recursos hídrics, el problema de l’aigua es repeteix a tot
l'arxipèlag, fins a arribar al punt de consumir els aqüífers històrics, alguns dels quals en risc d’esgotament irreversible.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada al web del GOB Menorca: «El GOB reclama unes illes per viure-hi»
Entrada al web del GOB Mallorca: «El GOB reclama unes illes per viure-hi»

- El MAGRAMA concedeix pròrrogues als projectes de prospeccions d’hidrocarburs al Mediterrani
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha firmat una resolució per la qual ha donat una
pròrroga de 9 mesos a la companyia Spectrum Geo Limited perquè pugui continuar tramitant el projecte de
prospeccions d’hidrocarburs al mar Mediterrani. Aliança Mar Blava lamenta que el MAGRAMA no hagi cedit a la seua
petició d’arxivar el projecte per caducitat, ja que el termini de la fase 2 («Estudio de Impacto Ambiental, información
pública y consultes») havia caducat el 20 d’abril. Per altra banda, la transnacional Schlumberger no ha presentat la
documentació requerida pel MAGRAMA per tal de continuar amb el seu projecte de prospeccions d’hidrocarburs al
Golf de Lleó, per la qual cosa Aliança Mar Blava exigeix al MAGRAMA que, en compliment amb la llei, procedeixi a
donar per finalitzat el procediment d’avaluació d’impacte, ja que la Subdirecció General d’Evaluació Ambiental
recorda que «si transcurridos tres meses Services Petroliers Schlumberger Sucursal en España no hubiera remitido la
información requerida […], el órgano ambiental dará por finalizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria,
notificando al promotor y al órgano sustantivo la resolución de terminación».

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







Entrada al web d’Aliança Mar Blava: «EL MAGRAMA CONCEDE A SPECTRUM UNA PRÓRROGA PARA SEGUIR...»
Notícia a Ibiza Diario: «Medio Ambiente concede a Spectrum una prórroga a su proyecto»
Entrada al web d'Aliança Mar Blava: «Alianza Mar Blava exige al MAGRAMA que cumpla la ley y proceda a dar por...»
Notícia a nou diari: «Medio Ambiente concede una prórroga a Spectrum para que siga tramitando el proyecto de ...»
Notícia a 20 minutos: «Mar Blava lamenta que se dé 9 meses más a Spectrum para tramitar su proyecto petrolífero...»
Notícia al periódico de ibiza: «Medio Ambiente otorga una prórroga de nueve meses a Spectrum para tramitar su...»
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El Consell aprova un Reglament d’Usos Lingüístics que reforça el català
El Ple del Consell Insular va aprovar el passat dia 20 de juny
un nou Reglament d’Usos Lingüístics que substitueix el que
va imposar el Partit Popular el 2012. Entre altres coses,
aquesta nova norma estableix que les empreses que
gestionin per concessió administrativa o qualsevol altra
fórmula serveis del Consell hauran d’emprar el català en les
relacions amb la institució; que les comunicacions dirigides
a persones i organismes de l’àmbit lingüístic del català
hauran de redactar-se en català, i que els impresos seran,
per defecte, en aquesta llengua.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al bloc de MÉS per Menorca: «El Ple del Consell aprova el Reglament d’Usos Lingüístics de la institució insular...»
 Notícia a Menorca.info: «El Consell exigirá el catalán también a las concesionarias»

-

Ajuts per a la investigació i conservació del patrimoni històric
El Consell Insular de Menorca ha concedit 24 ajuts
econòmics per a la investigació i conservació del
patrimoni històric, corresponents a tres convocatòries
diferents: intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigació històrica i restauració. S'han
recuperat així dues convocatòries que havien
desaparegut en anys anteriors: la de restauració i la
d'investigació històrica, i s'ha incrementat la partida
destinada a intervencions arqueològiques. S'han
repartit, en total, 104.476,60 €.



-

Entrada al web del CIMe: «Concessió d'ajuts per la investigació i conservació del Patrimoni Històric del Departament de
Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca»

Arriba un nou grup de 27 refugiats sirians a les Illes Balears
La Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes va anunciar la setmana passada l’acollida d’aquest nou grup
de sirians, format per 18 adults i 9 menors, procedents de Grècia. S’allotgen a l’alberg de la platja de Palma, on ja
residien un grup més reduït de 17 refugiats. En total, el nombre de persones acollides a les Illes ascendirà a 44. Creu
Roja és l'encarregada de la gestió de l'alberg i d'aplicar el protocol d'acollida dels refugiats.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «Arriba un nou grup de persones refugiades a les Balears»
 Notícia a Ara Balears: «Un nou grup de 27 refugiats sirians arriba aquesta setmana a Balears»
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El PP recupera força i no es produeix el ‘sorpasso’ a les urnes
El passat dia 26 de juny els ciutadans de l’estat
espanyol van optar per tornar a donar la victòria
electoral al Partit Popular, que tot i continuar enfora
de la majoria absoluta recupera catorze diputats,
obtenint-ne un total de 137 en una jornada amb la
participació més baixa des de la restauració
democràtica. A més, no s’ha produït el ‘sorpasso’
que preveien tantes enquestes de PODEMOS (71)
sobre el PSOE (85). Aquest només s’ha donat a
poques províncies com a les del País Valencià, les
Illes Balears, Catalunya, País Basc o Navarra. Per
altra banda, Ciudadanos perd vuit diputats.
Pel que fa a les Illes Balears, els resultats són idèntics als esdevinguts ara fa mig any: tres diputats per al Partit
Popular, dos per a Units Podem Més, dos per al PSOE i un per a Ciudadanos. D’aquesta manera, l’ecosobiranista
Antoni Verger es queda de nou sense acta de diputat encara que la seua formació (MÉS per Mallorca) s’hagi unit a
PODEM en una coalició que no ha donat els resultat que s’esperava: si bé s’han obtingut poc més de 6.000 vots més
que els resultats de PODEMOS a les passades eleccions, aquests són pocs comparats amb els que van obtenir MÉS en
aquell moment (quasi 34.000) i Esquerra Unida de les Illes Balears (més de 11.000). L’única candidatura illenca sense
obediència estatal, Sobirania per a les Illes, queda sense representació.

En l’àmbit menorquí, la popular Juana Francis Pons-Vila repeteix victòria i repetirà com a senadora a la Cambra Alta.
La candidata d’Units Podem Més, Marga Benejam, queda a poc més de mil vots d’igualar la candidata popular.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.






Resultats al diari Ara
Entrada al web del Ministeri de l'Interior
Notícia a Ara Balears: «El PP guanya a les Illes i MÉS es queda sense diputat»
Notícia a Menorca.info: «El PP remonta en Balears, pincha Units Podem Més y el PSIB se recupera»
Notícia a Menorca.info: «El PP recupera votos, mantiene la hegemonía y logra el Senado»
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Front comú entre les Illes i el Principat de Catalunya per al «federalisme fiscal»
Els governs català i illenc crearan un grup d’experts per tal
de defensar un model basat en el «federalisme fiscal»,
que serà encapçalat per l’economista ciutadellenc Guillem
López Casasnovas. Aquesta comissió bilateral començarà
a treballar imminentment. Segons ha afirmat l’economista
menorquí, «el concepte federal seria entès com a
participació d'entrada i amb la capacitat fiscal d'uns
ingressos que paguen els ciutadans i que no són de
l'estat». Els impostos que «paguen els habitants de les
Balears serien de les seves institucions del territori».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «Les Balears i Catalunya defensaran un «federalisme fiscal»»
 Notícia a Última Hora: «Balears y Catalunya se alían para defender el federalismo fiscal»

-

Brèxit: El Regne Unit decideix abandonar la Unió Europea
El passat dijous 23 els ciutadans del Regne
Unit van decidir en referèndum sortir de la
Unió Europea. Ho van fer per un estret
marge d'un 51,9 per cent de persones a
favor del Brèxit i un 48,1 a favor de
continuar a la comunitat europea. Mentre
Anglaterra i Gal·les han optat per marxar,
Irlanda del Nord i Escòcia han votat a favor
del projecte europeu. Aquesta divisió ja ha
suposat que els escocesos hagin posat
damunt la taula l'opció de celebrar un segon
referèndum d'independència i a Irlanda del Nord ja es parla de la reunificació amb la República d'Irlanda. El primer
ministre britànic David Cameron, partidari de continuar a la UE, ja ha anunciat que dimitirà d’aquí a tres mesos.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «El Regne Unit vota Brexit»
 Notícia a Ara.cat: «Terratrèmol 'Brexit'»

-

Assemblees d’estiu, anima’t i participa-hi!
Esperam que tots els santjoaners hagueu xalat amb les festes i no hagueu enyorat molt el #ButlletíMpT durant
aquestes setmanes. A partir d’ara i durant els mesos d’estiu, publicarem el noticiari setmanal cada dissabte en tost de
diumenge. De la mateixa manera, durant els mesos d’estiu no descansarem i continuarem fent assemblees a
Menorca. Aquestes tindran lloc cada dijous a Maó o a Ciutadella. En el cartell següent apareixen detallats els llocs i les
hores de les esmentades assemblees, obertes a tothom i a les quals estarem encantats que assistiu!
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DILLUNS - DIUMENGE

4 - 10
Exposició

DIMARTS I DIJOUS

5i7
Visita guiada
DIJOUS

7
Exposició
DIUMENGE

10
Mercat agrari
A Barcelona
DILLUNS – DISSABTE

4–9
Exposició

menorquinspelterritori.org

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.
VISITA GUIADA AL PARC NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU
Hora:
Dimarts: 10.00 h – 12.30 h
Dijous: 18.00 h – 20.30 h
Lloc:
Parc Natural de s’Albufera des Grau (carretera des Grau, km 3,5)
Descripció:
Durant el recorregut coneixereu els valors naturals de s’Albufera i visitareu
diferents ecosistemes dels quals s’explicarà la importància ecològica que tenen.
La visita va a càrrec de l’Equip d’educació i interpretació ambiental del parc
natural. Cal inscripció prèvia.
EXPOSICIÓ D’ANTONI VIVES ESCUDERO, COL·LECCIONISTA, ARQUEÒLEG I ACADÈMIC
Hora:
Inauguració a les 20.00 h
Lloc:
Museu de Menorca
Descripció:
Inauguració de l’exposició d’Antoni Vives Escudero (1859 - 1925), qui va ser
col·leccionista, arqueòleg i acadèmic. Aquesta exposició ens brinda la
possibilitat de conèixer la seua col·lecció dipositada al Museu de Menorca, així
com rastrejar la seua trajectòria científica.
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.
-

DE MUR A MUR
Hora:
10.00 h - 19.00 h
Lloc:
Arxiu Fotogràfic de Barcelona (Plaça Pons i Clerch, 2)
Descripció: L’Arxiu Fotogràfic presenta una mostra de 125 fotografies de pintades
reivindicatives sobre les parets de Barcelona durant es anys seixanta. A través
de l’exposició es pot fer un repàs de les diferents ideologies polítiques que
convivien en aquella època i que s’expressaven a través de pintades que, per
exemple, reclamaven guarderies gratuïtes o exigien democràcia.
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L’ISLAMOFÒBIA, LA CONSTRUCCIÓ DE L’ALTRE
Hora:
19.00 h
Lloc:
Palau Macaya
Descripció: Conferència a càrrec de Santiago Alba Rico, escriptor i assagista. Per abordar el
perill del rebuig normalitzat dels musulmans cal un esquema i una història.
L’esquema té a veure amb categories generals (unitat, negativitat, racialització);
la història, amb la intervenció colonial occidental des de fa dos segles.
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