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- Medi Ambient obliga el Consell a modificar la rotonda de L’Argentina
Encara no està confirmat, però tot apunta que el Consell
acumula raons avalades per altres organismes per
enderrocar el pont construït a l’altura de L’Argentina.
L’acord aprovat ara per la Comissió Balear de Medi
Ambient aporta dues conclusions: per una banda, es posa
de manifest una incongruència entre les actuacions dutes
a terme fins ara i els condicionants de la declaració
d’impacte ambiental, entenent que no es compleixen tots
els condicionants de l’informe d’aigües superficials. Per
altra banda, la Comissió insta el Consell a modificar el
projecte i reconduir les obres iniciades amb un disseny que
doni prioritat a plantejar noves alternatives i evitar una
ocupació del territori més gran.


Notícia a Menorca.info: «Medio Ambiente obliga al Consell a modificar la rotonda de La Argentina»

- El Consell aprovarà dia 18 la moratòria de grans superfícies
La Comissió tècnica i assessora d’Urbanisme i Ordenació del Territori va aprovar
aquest dimarts de manera definitiva la norma, un pas previ per a la seua
aprovació en el ple del pròxim dia 18. La norma, que suspèn la implantació de
grans equipaments comercials a Menorca, elimina la possibilitat de
retroactivitat. Segons la vicepresidenta Susana Mora, la norma pretén regular i
en cap cas prohibir res, i de moment no hi ha cap gran projecte que se’n vegi
afectat. A partir d'ara s’iniciarà un procés de consens i de trobada amb tot el
sector comercial de tots els municipis, ja que són els que hauran d'implantar el
Pla director sectorial d'equipaments comercials.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada al web del CIMe: «La Comissió Tècnica i Assessora d'Urbanisme i d'Ordenació del Territori ha aprovat la...»
Notícia a Menorca.info: «El Consell aprobará el día 18 la moratoria de grandes superficies»

- «L’antiguia» turística de Menorca
La moda d’agafar còdols de la costa i fer munts és una pràctica poc
respectuosa amb el medi ambient. D’aquesta manera es deixa el sòl
desprotegit i és més fàcil que sigui erosionat pel vent o la pluja. Per
tant, a més d’alterar el paisatge a les zones més verges, provoca una
pèrdua de sòl. A part dels monticles de pedres, hi ha altres pràctiques
que s’haurien de corregir: empastifar-se d’argila facilita l’erosió
d’aquest i altres materials; sortir-se del camins establerts provoca la
modificació de microhàbitats; deixar fems en zones naturals provoca
un gran deteriorament mediambiental, etc.


Notícia a Menorca.info: «La ‘antiguía’ turística de Menorca»
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- Tancat per caducitat l’expedient del port esportiu privat de Fornells
Finalment Fornells no tindrà un port esportiu privat: el
projecte per a la seua construcció ha estat oficialment
liquidat. Segons el diputat Nel Martí (MÉS) es tanca
definitivament un projecte polèmic que mai va ser ben rebut
pel poble de Fornells i que hauria distorsionat totalment el
paisatge i la bellesa de la badia. Així, en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat una resolució de la
Comissió de Medi Ambient del Govern en què es tanca
l’expedient del projecte per caducitat.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



BOIB: «Resolució del President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears d'arxiu, per caducitat relatiu al...»
Notícia a Menorca al dia: «Cerrado por caducidad el expediente del puerto deportivo privado de Fornells»

- Partícules en suspensió, diòxid de sofre i ozó: els principals contaminants de l’aire menorquí
La confederació Ecologistas en Acción acaba de
publicar el seu informe sobre la qualitat de l’aire
d’Espanya i les seues conclusions són
devastadores: el diòxid de sofre és el principal
contaminant que respiram els menorquins, el
qual s’atribueix principalment a les centrals
tèrmiques i al trànsit marítim. A Maó i Palma la
presència de partícules en suspensió és massa
alta i el principal problema arreu de les Illes és
l’ozó troposfèric. Tota la població balear respira
un aire perjudicial per a la salut segons les
recomanacions de l’OMS. Cal destacar també
que la totalitat del territori està exposat a nivells
de contaminació que danyen la vegetació.


Notícia a Menorca al dia: «Las partículas en suspensión, el dióxido de azufre y el ozono, principales contaminantes en...»

- Anton Soler substitueix Rafael Muñoz al capdavant de Som Energia Menorca
Anton Soler és el nou coordinador de Som Energia Menorca i substitueix així Rafael Muñoz, qui ha ocupat el càrrec
durant els darrers 5 anys i que per incompatibilitat no el podia exercir més. Per la seua part, Francesc Florit ocuparà el
càrrec de responsable de comunicació en substitució de Jesús Cardona, i Gonçal Seguí serà el nou tresorer en
substitució de Daniel Mus. Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre nascuda a Girona el desembre del
2010 a través de la qual es pretén impulsar un canvi de model energètic a partir del consum i producció d’energia
d’origen renovable. Des de la seua posada en marxa el col·lectiu organitza a Menorca xerrades, col·loquis i debats
relacionats amb les energies renovables.


Notícia a Energiadiario.com: «Anton Soler sustituye a Rafael Muñoz al frente de Som Energia Menorca»
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- La capa d’ozó comença a recuperar-se
El forat antàrtic s’ha reduït en 4 milions de
quilòmetres quadrats d’ençà que l’any 2000
assolís el seu màxim (25 milions de quilòmetres
quadrats), una superfície similar a la de la Unió
Europea (sense comptar el Regne Unit). Els
investigadors atribueixen aquesta recuperació a
la prohibició de composts orgànics clorats com
productes de neteja i aerosols de desodorants i
laques, gasos que es van prohibir al protocol de
Montreal, del qual gairebé tots els països del
món van formar part.


Notícia a El País: «La capa de ozono empieza a recuperarse»

- Greenpeace denuncia els greus riscs d’inundar l’Amazònia amb megaprojectes hidroelèctics
L’organització ecologista Greenpeace ha
publicat
un
informe
anomenat
«Inundando el corazón de la Amazonia»,
on s’exposen els riscs que té la
construcció de grans preses com la de
Sao Luiz. Segons l’informe, aquestes
plantes hidroelèctriques generarien
problemes financers, mediambientals i
socials, com ara la inundació del territori
de la tribu indígena Mundurukú, que du
segles habitant la zona. Aquest projecte
inclou grans i petites preses hidroelèctriques, més de 40, al cor de la selva
amazònica.



-

Notícia al web de Greenpeace: «Greenpeace denuncia los graves riesgos de inundar la Amazonia con mega proyectos...»
Informe de Greenpeace: «Inundando el corazón de la Amazonia»

Greenpeace adverteix sobre el CETA
Greenpeace ha demanat als governs europeus que evitin l’intent de la Comissió Europea d’aprovar el CETA, un acord
comercial amb el Canadà en la mateixa direcció que el TTIP, sense consultar els parlaments dels diferents estats
europeus. Aquesta intenció és la que va expressar Jean-Claude Juncker, president de la Comisió Europea i membre
del Partit Popular Europeu, el passat 28 de juny. Tot i açò, la majoria de governs dels estats membre de la Unió
Europea serien partidaris del debat i ratificació en cadascun dels parlaments nacionals.
 Nota de Premsa de Greenpeace: «Greenpeace pide a los Gobiernos europeos que eviten el intento de la Comisión...»
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La Borsa de lloguer social de l’Ibavi, desbordada
Més de tres-centes persones han sol·licitat un pis de
lloguer social de l’Ibavi, l’Institut Balear de la
Vivenda, organisme que depèn de l’Executiu. Del
total dels sol·licitants, no tots podran obtenir la
vivenda, ja que només se n’ofereixen 65. D’aquest
total, les primeres 34 s’adjudicaran en les properes
tres setmanes. El municipi que concentra més
nombre de sol·licitants és Maó, amb 128. Aquesta
oferta de pisos socials contrasta amb la situació dels
set exercicis anuals anteriors, on hi va haver pisos
de l’Ibavi que van romandre buits.
 Notícia a Menorca.info: «303 menorquines se apuntan a la bolsa del Ibavi para alquilar 65 pisos sociales»

-

Comencen les negociacions per intentar formar el govern central
Aquesta setmana els líders del Partit Popular i Ciudadanos,
Rajoy i Rivera, han mantingut el primer contacte per intentar
formar un govern a l’Estat, ara que l’escenari els resulta més
favorable. Tot i açò, dimarts que ve es reuniran de nou al
Congrés, ja que ambdós tenen la intenció que es produesqui
una votació d’investidura durant aquest mes de juliol. El
mateix dimarts, Rajoy es reunirà amb Pablo Iglesias, de
PODEMOS. Per la seua banda, el PSOE ha comunicat que
votarà “no” en una possible investidura de Mariano Rajoy per
a president del Govern. Mentre personalitats del partit com
Felipe González són partidàries d’abstenir-se, altres líders
territorials com Francina Armengol en són contraris.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a El País: «Rajoy y Rivera inician los contactos para desbloquear las negociaciones»
 Notícia a La Vanguardia: «El PSOE se muestra desconcertado y dividido sobre una abstención a Rajoy»

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

10 - 16
Exposició
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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.
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DIMARTS

12
Presentació

DIVENDRES

15
Ball
Glosa
DIUMENGE

10
Mercat agrari
A Barcelona
DIJOUS i DIUMENGE

10 - 14

Cinema a la fresca
DILLUNS – DISSABTE

11 - 16
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ELS EFECTES SOCIALS DE LA CRISI IMMOBILIÀRIA: GEOGRAFIA DELS DESONAMENTS
Hora:
20.00 h
Lloc:
Can Victori, seu de l’IME (Maó)
Descripció:
L'estudi Els efectes socials de la crisi immobiliària: geografia de les execucions
hipotecàries, serà presentada a càrrec dels autors: Sònia Vives-Miró, Onofre
Rullan i Jesús M. González Pérez. Més informació clicant aquí.
BALLS DE SALÓ A SA PLAÇA
Hora:
22.00 h – 24.00 h
Lloc:
Sa Plaça (Alaior)
Descripció: GLOSA AL NATURAL
Hora:
19.00 h
Lloc:
Can Victori, seu de l’IME (Maó)
Descripció: Enginy i improvisació sobre el coneixement del medi natural. A càrrec d’un grup
de glosadors encapçalats per Miquel Truyol. Més informació clicant aquí.
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:
21.00 h
Lloc:
Platja de Sant Sebastià de Barcelona
Descripció:
El Cinema Lliure a la Platja engega la seua cinquena edició, com sempre portant
a la Barceloneta algunes de les pel·lícules més destacades que s’han vist en
sales comercials o festivals durant la darrera temporada. Per aquesta setmana
trobam:
Diumenge 10: Al sostre del món (El gran viaje de Sasha al Polo Norte), de
Rémi Chayé. Podeu veure el tràiler clicant aquí.
Dijous 14: Langosta (The Lobster), de Yorgos Lanthimos. Podeu veure el
tràiler clicant aquí.
ON ÉS ARA EL PODER?
Hora:
18.00 h
Lloc:
Sala Beckett
Descripció:
Sota la temàtica del poder s’articulen les diferents propostes a les quals es pot
assistir, i que inaugura el proper dilluns el periodista Carles Capdevila amb la
conferència Els poders: viatge d’anada i tornada. Més informació clicant aquí.

Mercat agrari
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