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- Els pescadors de Balears i l’IEO, junts per la conservació del medi marí
L’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) i la
Federació Balear de Confraries de
Pescadors han acordat compatibilitzar la
pesca artesanal i la conservació dels
ecosistemes bentònics més sensibles. La
principal mesura que s’ha proposat és
retornar al mar aquests invertebrats que
s’hagin capturat de manera accidental i
evitar pescar en àrees on s’han detectat
comunitats fràgils.


Notícia al web de l’IEO: «El IEO y pescadores de Baleares colaboran en la conservación de los ecosistemas marinos»

- El Consell planteja llogar autobusos com a solució al col·lapse de les platges
La idea que planteja el Govern és crear
aparcaments a la zona periurbana de Ciutadella
i establir un servei de transport públic a les
cales verges del sud. Miquel Preto ha afirmat
que s’ha d’estudiar bé i que a Ses Covetes, a
Mallorca, i a Cala Salada, a Eivissa, ja s’utilitza
com a únic mitjà d’accés. Segons el conseller,
aquest problema d’ordre públic supera la
competència del Consell, i ni la Guàrdia Civil ni
la Policia Local disposen d’efectius per regular
el trànsit en els accessos i els aparcaments.


Notícia a Menorca.info: «El Consell plantea fletar buses como solución al colapso en las playas»

- Els ciutadans que reciclin envasos podran recuperar part del seu cost
El Govern vol que els ciutadans que retornin els envasos
buits als establiments de compra recuperin una petita part
del seu cost. Es tracta d’un sistema de dipòsit, devolució i
retorn (SDDR) que es pretén incloure en la llei de residus
que es prepara per al primer semestre de 2017. El sistema
seria complementari a la recollida selectiva i significaria
que les empreses assumissin la devolució dels doblers. En
la llei també s’hi vol incloure la recollida selectiva de
residus orgànics, acabar amb la importació de fems i amb
l’exportació de biomassa, com també regular els sòls
contaminats.
 Notícia a Menorca.info: «Los ciudadanos que reciclen envases podrán recuperar parte de su coste»
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- Decathlon podrà obrir una botiga a Maó tot i la moratòria comercial
La norma cautelar que suspèn la implantació de grans
equipaments comercials a Menorca no interferirà en una
possible implantació de la cadena Decathlon. El text definitiu
de la norma estableix, amb caràcter excepcional, que
aquesta moratòria no s’aplicarà als establiments comercials
que hagin sol·licitat l’autorització autonòmica amb
anterioritat al dia de la seva publicació en el BOIB. El Consell
ha modificat l’articulat eliminant la possibilitat de
retroactivitat. El text inicial excloïa solament de la norma
cautelar aquelles superfícies que ja disposessin de
l’autorització. Ara amplien l’excepció a tenir presentada la
sol·licitud.
 Notícia a Menorca.info: «Decathlon podrá abrir una tienda en Maó a pesar de la moratoria comercial»

- Es detecten més de 60 balenes a la costa del Garraf
L’associació Edmaktub, dedicada a la investigació de
Cetacis, informa que els comuns albiraments de balenes
entre Sitges i Cunit han augmentat durant el darrer any
a la xifra de 62 exemplars durant els 51 dies que ha
durat la campanya, un número superior a les de 2014 i
2015. Els biòlegs de l’associació destaquen un
increment, principalment en els mesos de març i abril,
per les millors condicions de l’aigua i l’alimentació.
 Notícia a Diari de Tarragona: «Detectan más de 60 ballenas entre la costa de Sitges y Cunit en 51 días»

- El govern català insta la Unió Europea a protegir el corredor mediterrani de cetacis
El govern ha acordat instar la Comissió Europea a
declarar el corredor de cetacis de la zona llevantinobalear com a Zona d’Especial Protecció d’Importància
pel Mediterrani (ZEPIM). D’acord amb la llei del
patrimoni natural i de la biodiversitat, la gestió del
ZEPIM correspon al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Natural, atès que l’espai marí que
delimita no té continuïtat ecològica amb cap espai
natural terrestre protegit.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Vilaweb: «El Govern insta la CE a protegir el corredor de cetacis de la zona llevantina-balear»
 Notícia a dBalears: «Catalunya insta la Unió Europea a protegir el corredor mediterrani de cetacis»
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- La illa de El Hierro, un paradís sostenible
L’illa canària s’ha convertit en un símbol de
sostenibilitat i s’estudia com a exemple a
seguir per altres regions aïllades del planeta. La
seua central hidroeòlica marca un nou rècord
en abastir durant 55 hores seguides la totalitat
de la demanda únicament emprant fonts
d’energia sostenible. El projecte de El Hierro
d’illa sostenible comprèn l’ús d’energies
renovables, un programa de reciclatge, de
turisme respectuós amb el medi ambient i la
promoció de vehicles elèctrics.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a La Provincia: «El Hierro ya es la primera isla del mundo capaz de autobastecerse de energías limpias»
 Notícia a El Diario: «La isla de El Hierro, un paraíso sostenible»

-

Comencen les jornades professionals del Festival Internacional de Cinema de Menorca
Aquest passat dijous s’inaugurà la primera jornada del Festival Internacional de Cinema de Menorca amb el director
de l’Institut d’Estudis Baleàrics, Josep Ramon Cerdà, i Inés Garrell, directora del FICM.

 Notícia a Menorca.info: «Empiezan las Jornadas Profesionales del Festival Internacional de Cinema de Menorca»
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MÉS per Menorca defensa rebaixar el llindar electoral a un 3 %
MÉS per Menorca registra una Proposició de
Llei per rebaixar el llindar mínim de vots per
obtenir representació al Parlament illenc i als
Consells insulars: d'un 5% a un 3%. Els
ecosobiranistes ho defensen amb l'objectiu de
millorar en termes de representativitat i
d'aprofundiment democràtic. Aquesta proposta
s'emmarca en una Proposició de Llei que pretén
modificar l'actual Llei Electoral de les Illes
Balears i Pitiüses.
 Notícia a Menorca diario: «Més propone que la representación parlamentaria se obtenga con un 3% de votos y no...»

-

Cop d’estat fallit a Turquia
Aquest divendres 15 de juliol una sèrie de
faccions de l’exèrcit turc van ocupar els
ponts d’Istanbul, l’aeroport, algunes zones
d’Ankara, diaris, televisions i alguns edificis
governamentals, declarant la voluntat de
fer caure el govern d’Erdogan. Però els
suports de divrses faccions de l’exèrcit, de
tots els països occidentals i de tots els
partits polítics turcs al govern han acabat
aturant el cop d’estat.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a ARA.cat: «Incertesa sobre qui reté el poder a Turquia després d'un cop d'estat militar»
 Notícia a Vilaweb: «El cop d’estat a Turquia fracassa per la pressió del carrer i l’aïllament polític dels militars»

-

Excursió de Binimel·là a Cala Pregonda
El passat dilluns 18 de juliol des del col·lectiu de Menorquins pel Territori vam organitzar una excursió oberta a
tothom per fer net un petit tros de costa, de Binimel·là a Cala Pregonda. Ens entristeix profundament la gran
quantitat de fems i residus que vam recollir en un espai tan curt i amb tan poc temps.
Altrament, vam aprofitar per esfondrar monticles de pedres, una moda recent que, més enllà de l’impacte visual i
estètic, comporta tota una sèrie d’efectes negatius per al nostre territori: deixa el sòl exposat a l’erosió del vent,
desprotegeix la vegetació i altera l’hàbitat de la fauna endèmica. Per aquest motiu, a més, vam demanar a tots els
turistes que vam trobar intentant construir-ne que deixessin de fer-ho, exposant aquests motius.
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Des de Menorquins pel Territori no ens cansarem de lluitar i fer més accions com aquesta durant l’estiu. Ara bé, som
conscients que sempre és millor prevenir que curar, per la qual cosa és fonamental la conscienciació ciutadana i
informar els turistes que arriben a la nostra illa per evitar que es continuïn repetint aquestes pràctiques. Per açò,
demanam la implicació de tots els menorquins i visitants en la preservació de la nostra costa.

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

24 - 30
Exposició

DILLUNS - DISSABTE

25 - 30
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.
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.
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DIUMENGE

24
Mercat agrari
DILLUNS

25
Concert
DIMARTS

26
Tertúlia
A Barcelona
DILLUNS - DISSABTE

25 - 29
Exposició
DILLUNS - DISSABTE

25 - 30
Exposició

menorquinspelterritori.org

AGROMAÓ
Hora:
Lloc:
Descripció:
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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.

TRIO CARDONA- APPELÁNIZ – BAGARÍA
Hora:
21.30 h
Lloc:
Claustre del Seminari, Ciutadella (Carrer Castell Rupit, s/n)
Descripció:
Amb Ona Cardona, clarinet; David Apellániz, violoncel; y Enrique Bagaría, piano.
Interpretaran obres de Robert Schumann, Enrique Granados, Gaspar Cassadó i
Johannes Brahms. Concert inclòs en el 44è Festival de Música d’Estiu Ciutadella.

TERTÚLIA AMB JOSÉ LUIS GROIZARD, DOCTOR EN ECONOMIA DE LA UCM
Hora:
20.00 h
Lloc:
Plaça de l’Església de Es Meradal
Descripció:
Dins del cicle de tertúlies d’estiu organitzat per l’Ajuntament de Mercadal,
aquesta serà una xerrada amb el Doctor en Economia que ha és actualment
professor a la UIB i que coordina un estudi sobre “Propuestas para reduir o
compensar los costes de la insularidad de las Illes Balears”.
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.
O TE’L FAS O TE’L FAN! PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DEL PLA JOVE 2017 -2020
Hora:
Tot el dia
Lloc:
Espai Jove La Fontana.
Descripció:
Sota el lema de “O te’l fas o te’l fan”, el Consell de la Joventut de Barcelona ha
articulat un procés de participació dirigit a totes les entitats juvenils de la ciutat
per tal de que puguin debatre i aportar les seves demandes i reivindicacions en
forma de propostes concretes per incorporar al nou Pla Jove. EL CJB ha
organitzat diferents Grups de Treball oberts on es tractaran diversos àmbits
(gènere, sostenibilitat, cooperació, emancipació...) i on tothom podrà dir la
seva. Per més informació clicau aquí.
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