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- Marxa per un Camí d’en Kane obert a tothom
El passat diumenge dia 10 es va dur a terme una
excursió/caminada per reivindicar que el Camí d’en
Kane sigui obert en la seua totalitat a tothom. Com
sabreu, aquest camí té el tram de Ferreries - Ciutadella
tancat a partir d’una barrera situada a Binimoti i és per
açò que la caminada acabava precisament en aquest
punt. La trobada inicial fou a la Plaça Espanya de
Ferreries a les 9.30 h, on 33 persones es reuniren i
caminaren tots junts fins a la ja esmentada barrera de
Binimoti.


Notícia a Menorca.info: «Excursión por el derecho de paso por el Camí d'en Kane»

- Menorca va entrar en alerta roja pels incendis
L’arribada del fort venc provoca que l’AEMET activi
l’alerta màxima davant del perill «extrem» de foc. El
passat dimarts l’Agència Estatal de Meteorologia va
declarar que Menorca estava en alerta roja per risc
extrem d’incendis atesa l’entrada de la forta
Tramuntana dels passats dies. Tot i que les
temperatures baixaran segons les previsions, el vent
alimentarà aquesta alerta roja. La Conselleria de Medi
Ambient va anunciar el passat dilluns que es prohibia a
tot Balears la crema de rostolls per la forta calor i la
previsió de vent.


Notícia a Menorca al dia: «Alerta roja por riesgo de incendios»

- El Consell licita la millora del tram de carretera de Ses Cases de s’Ateneu
El Consell ha aprovat la millora del tram de Ses Cases de
s’Ateneu de la Me-8, tram que uneix Maó i Sant Lluís. En
principi les obres començaran la tardor i acabaran abans del
juliol de l’any que ve. Es contempla també la possibilitat que
se suprimeixi la circulació del sentit de Maó a Sant Lluís,
passant a ser una carretera de sentit únic. Aquest projecte
hauria de resoldre també el problema dels pluvials que han
inundat durant anys les Cases de s’Ateneu. El projecte es
preveu que costarà 1.441.816 €.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «El tramo de la carretera de Ses Cases de s'Ateneu será de sentido único»
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca aprova el projecte i la licitació de la millora del tram de les...»
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- La ruptura d’un cable elèctric provoca diversos problemes a Ciutadella
Aquesta setmana s’ha produït un vessament d’un
hidrocarbur a causa de la ruptura d’un cable elèctric a
700 metres de la platja. Es creu que la causa més
probable és l’impacte d’una ancora. En zones properes al
litoral es van detectar taques d’aquest producte, cosa
que va dur al tancament per uns dies de les platges de
Cala’n Bosch, Son Xoriguer i Sa Caleta. El segellat de la
fuita d’oli refrigerant es va aconseguir amb relativa
rapidesa per part de les autoritats corresponents. Cal
recordar que l’oli vessat és un hidrocarbur que no és
tòxic, que és biodegradable, incolor, i que en contacte
amb la pell pot provocar irritació. Per açò, durant aquests dies només s’han hagut d’atendre persones amb
símptomes lleus per irritació a la pell i mucoses. En aquests moments totes les platges estan obertes.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Notícia a El Mundo: «Cierran la Playa de Cala Bosch en Ciutadella por un vertido tóxico»
Entrada al web del CIMe: «La Direcció general d’Emergències i Interior prepara un Pla d’acció per a l’absorció ràpida...»
Entrada al web de l’Ajuntament de Ciutadella: «Un total de 60 persones de diverses administracions i empreses...»
Notícia a Menorca.info: «Cerrada también la playa de Son Xoriguer por el vertido de fluido oleoso»

- Noves filtracions del TTIP: la UE tira baix els esforços per frenar el canvi climàtic
La campanya #NoalTTIP de l’estat espanyol, en la qual participa Ecologistas en Acción, filtra als mitjans de
comunicació uns documents de la CE en nom de la UE. Es revelen amenaces molt alarmants per al mediambient i les
energies renovables. Es proposa l’exportació sense restriccions de combustibles fòssils, la restricció de la capacitat
dels governs de regular en matèria d’energia i que el desenvolupament sostenible es converteixi en un intercanvi de
bones pràctiques. Amb tot açò, es restringiria la possibilitat de crear polítiques públiques per promoure energies
renovables.


Entrada al web d’Ecologistas en acción: «Nuevas filtraciones del TTIP: la UE echa abajo los esfuerzos para frenar el...»

- Les carreteres solars guanyen adeptes
Els projectes de carreteres solars estan despertant tant
d’interès en alguns llocs del món que alguns prometen, fins i
tot, que els cotxes elèctrics puguin recarregar-se mentre es
desplacen. Espanya també s’ha apuntat a aquesta tendència i
OTEM2000 i la Universitat de les Illes Balears han posat en
marxa la instal·lació d’un primer tram pilot de carril bici solar.
Aquest projecte té cofinanciació del Govern Balear. Els panells
de vidre temperat de la imatge fan referència a un altre
projecte i ofereixen una tracció similar a l’asfalt, suporten el
pes de semi-camions, inclouen LEDs per a la senyalització i
contenen elements d’escalfament per fondre la neu i el gel.
 Notícia a El Periódico de la energía: «Las carreteras solares ganan adeptos: EEUU y Francia experimentan con paneles...»
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El Govern trasllada a la CE la seua preocupació per les prospeccions al Mediterrani
El conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal, ha comunicat en persona a Cristina Lobillo, cap de Gabinet del comissari
d’Acció pel Clima i d’Energia, la seua preocupació pels projectes de prospeccions que afecten les Illes Balears. Li ha
explicat que hi ha tres amenaces: la primera fa referència a la pròrroga que li va atorgar el Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient a l’empresa Spectrum Geo Limited perquè continuï la seua tramitació administrativa; la
segona és la de Schlumberger, que pot sortir a exposició pública d’impacte ambiental en qualssevol moment; i la
tercer és la del projecte MeSalt2, que pretén trobar bancs de sal al Mediterrani mitjançant tirs de canons d’aire
comprimit.
 Notícia a l’ABC: «El Govern traslada a CE su preocupación por prospecciones en Mediterráneo»

-

1r Festival Internacional de cinema de Menorca
El Festival Internacional de cinema de Menorca s’estrena aquest
dilluns dia 18 i tindrà lloc fins al 23, amb l’objectiu principal de
convertir-se en una nova cita anual imprescindible amb l’art
cinematogràfic. Una proposta diferenciada, un escenari únic, un
paratge virtuós que destaca pel seu modus vivendi, convertint-se
en el retrat estàtic i fidel de la filosofia Slow que guiarà l’ideari
del festival. Una mirada poc habitual, amb projeccions a l’aire
lliure, sota un cel estiuenc.
Us deixam aquí l’accés al web perquè pugueu consultar-ne
l’agenda, repleta d’actes i l’spot oficial.
 Pàgina web oficial del Festival Internacional de cinema de Menorca
 Programa del Festival Internacional de cinema de Menorca
 Spot publicitari del Festival Internacional de cinema de Menorca

-

L’Institut Menorquí d’Estudis presenta la nova agenda d’estiu
L’Institut Menorquí d’Estudis (IME) presenta la seua agenda d’actes i esdeveniments organitzats per als propers
mesos d’estiu, juliol i agost. L’agenda, com veureu, ve repleta d’activitats, des de jornades d’homenatges fins a
presentacions de tesis i llibres, programes de ràdio, entre moltes altres. En el següent enllaç la podeu consultar.
 Entrada al web de l’IME

-

La diferència del creixement econòmic entre Menorca i la resta de les illes es dispara
Mentre que el creixement econòmic de les Pitiüses augmenta i el seu PIB arriba al 4,2, el menorquí es limita al 2,7.
Aquestes dades han estat extretes d’un informe elaborat per la Confederació d’Associacions Empresa de Balears
(CAEB), informe que mostra com Menorca, tot i seguir creixent es troba bastant estancada, diferència de les altres
illes veïnes, que han doblat el seu creixement.
 Notícia a Menorca.info: «La brecha del crecimiento económico entre Menorca y el resto de islas aumenta»
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MÉS vol que el govern espanyol elimini les subvencions a les fundacions lligades a partits polítics
El partit d’esquerres illenc reclama al Parlamet de
les Illes Balears que insti el govern de l’Estat a
eliminar les subvencions que donen diferents
ministeris a fundacions lligades o vinculades a
partits polítics. MÉS demana una nova llei de
finançament de partits que exclogui fundacions i
associacions lligades a partits polítics de rebre
subvencions públiques per part del govern. Més
denuncia que des de diferents ministeris s’estan
donant ajudes a entitats que defensen valors
antidemocràtics o en contra dels Drets Humans.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al blog de MÉS per Menorca: «Més per Menorca vol que el govern espanyol elimini les subvencions a les...»
 Notícia a Mallorca diario: «Més eliminará las subvenciones a fundaciones de partidos»

-

Una operació contra la corrupció esquitxa l’Ajuntament d’Alaior
L’operació contra la corrupció municipal que
s’ha duit a terme aquesta setmana a 44 pobles
de tot l’estat espanyol també ha arribat a
Menorca, al municipi d’Alaior. Dimarts
l’ajuntament va patir un escorcoll a càrrec de
dos membres de la Guàrdia Civil. Els agents
cercaven documentació sobre quatre empreses
que
estan
essent
investigades
per
contractacions irregulars, una de les quals és la
Coordinadora de Gestión de Ingresos S.A. (CGI).
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a El País: «Operación contra la corrupción en 23 Ayuntamientos de 10 provincias»
 Notícia a Menorca.info: «Una operación contra la corrupción salpica al Ayuntamiento de Alaior»

-

Una altra filtració del TTIP mostra com Brussel·les dóna suport als combustibles fòssils
El tractat de lliure comerç entre Europa i EEUU, que s’està
elaborant en el més estricte secretisme, ha estat víctima d’una
nova filtració en què es mostra les polítiques energètiques
que aquest tractat defensa. S’hi consta que s’acabarà amb
totes les restriccions a les energies fòssils, fomentant així el
fracking i incomplint el pacte pel canvi climàtic que es va
signar el passat desembre a París. La campanya estatal contra
l’acord comercial filtra un nou document que prova que
Brussel·les ofereix a Washington acabar amb totes les
restriccions a l’exportació de combustibles fòssils.
 Notícia a Público.es: «El TTIP servirá de pase VIP a las multinacionales para influir en el sector energético»
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El Parlament aprova la Llei d’Igualtat entre Homes i Dones
El Ple del Parlament de les Illes Balears ha aprovat la Llei d’igualtat d’homes i dones quan ha votat majoritàriament a
favor del dictamen elaborat per la Comissió d'Assumptes i Drets Humans. La iniciativa legislativa, que ha estat
exercida pel Govern de les Illes Balears i impulsada des de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, ha estat
presentada i defensada al plenari per la consellera Fina Santiago.
 Notícia a dBalears: «El Parlament aprova la Llei d'Igualtat entre Homes i Dones»

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

17 - 23
Exposició

DILLUNS - DISSABTE

18 - 23
Exposició
DIUMENGE

17
Mercat agrari
DIMECRES

20
Concert
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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.
PUNTA NATI. PAISATGE DE PEDRA. UN PAISATGE CULTURAL EN PERILL?
Hora:
11.00 h - 13.00 h i 18.00 h - 21.00 h
Lloc:
Sala municipal d’exposicions El Roser (Ciutadella)
Descripció:
Davant els projectes d’instal·lació de dos parcs eòlics i l’ampliació del parc
fotovoltaic situat a la zona de Punta Nati, la Societat Històrico-Arqueològica
Martí i Bella i Líthica fan una crida a la protecció del territori i el paisatge rural
que es troben entre la zona del nord de Ciutadella i Punta Nati. El seu valor
cultural i etnològic, porta a plantejar-nos les proporcions d’uns projectes que,
tot i que suposen el desenvolupament de fonts d’energia netes, poden provocar
uns danys irreversibles al paisatge de Menorca. 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.

AMRAT HUSSAIN TRIO
Hora:
21.00 h - 23.00 h
Lloc:
Claustre de Sant Francesc
Descripció:
Caminant per l'antiga Índia amb ritmes i cants del Rajasthan, se’ns presenta
l’oportunitat d’escolar set generacions de saviesa musical en l'Amrat Hussain
Trio. Concert inclòs dins el XLIII Festival de Música de Maó. Per a més
informació clicant aquí.
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DIJOUS

21
Activitat fmiliar

A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

17 - 23
Exposició
DILLUNS – DIVENDRES

18 - 22

Exposició fotogràfica
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ACTIVITATS EN FAMÍLIA A L’HOSPITAL D’ANIMALS. LES TORTUGUES
Hora:
18.00 h - 21.00 h
Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca (Líthica, les Pedreres de
Lloc:
s'Hostal)
Descripció:
Comencem amb les activitats familiars a l'Hospital d'Animals cada dijous, des de
les 18.00 hores fins a la posta de sol. Aquest dijous hem programat una sèrie de
tallers i jocs al voltant de les tortugues de l'Hospital. Porta la teva pròpia
samarreta i hi l'estamparem amb un dibuix d'una tortuga!
HORTS URBANS: ESPAIS DE TRANSFORMACIÓ
Hora:
Tot el dia
Lloc:
Punt7 (Horta, 71)
Descripció:
La biodiversitat, l’experimentació i creativitat, la participació veïnal i
comunitària, la producció agroecològica, l’educació i la transformació són
alguns dels conceptes que integren les múltiples i diverses finalitats que pot
tenir un hort urbà. Del 4 al 29 de juliol, al PUNT7 hi trobaràs exposició “Horts
urbans: espais de transformació” que aborda aquest fenomen que ha arrelat
amb força en la societat català en els últims temps.
L’ÈXODE SIRIÀ: LLUITAT PER LA SUPERVIVÈNCIA
Hora:
Tot el dia
Lloc:
Ateneu l’Harmonioa (Fabra i Coats)
Descripció:
Exposició fotogràfica d’Aleix Oriol Vergés (Barcelona, 1976) dividida en dos
blocs temàtics que ens mostren una realitat a la que Europa dona l’esquena.
En un dels blocs podreu veure diverses fotografies de camps de refugiats sirians
del Líban, l’Iraq i Turquia, preses entre el febrer de 2014 i el març de 2015. A
més, hi veureu també instantànies més recents de l’illa grega de Lesbos i el
poble d’Idomeni, fronterer amb FYROM (Antiga República Iugoslava de
Macedònia), on milers de refugiats sirians i d’altres nacionalitats han arribat
amb l’anhel truncat de creuar la frontera. En l’altre bloc hi podreu veure el
retorn a casa dels habitants de la ciutat kurda siriana de Kobane, que a principis
de 2015 es va erigir en un autèntic símbol de la lluita per la llibertat. Les imatges
mostren la ciutat poques setmanes després del seu alliberament. Les dues
exposicions les trobareu repartides a la Biblioteca Ignasi Iglesias – Can Fabra i
l’Ateneu L’Harmonia. Us recomanem que visiteu les dues exposicions, ja que
estan relacionades.
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