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- El Consell de Menorca posa en marxa el procediment per a revisar el Pla Territorial Insular
El Consell Executiu va portar a la comissió de
govern el contracte de serveis per a la redacció
de la revisió del Pla Territorial Insular de
Menorca. A partir d'ara, les empreses que vulguin
optar a aquest contracte tindran un mes per a
presentar-se. L'equip elegit serà l'encarregat de
dur a terme, a més de la redacció de la revisió del
Pla Territorial Insular de Menorca, l’elaboració de
la documentació necessària per a la seua
aprovació definitiva i la seua entrada en vigor.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Entrada al web del CIMe: «El Consell de Menorca posa en marxa el procediment per a revisar el Pla Territorial Insular»
Notícia a Menorca.info: «La redacción del nuevo PTI costará 500.000 euros al Consell»

- L’aeroport acull la meitat dels passatgers previstos durant la realització de l’ampliació
L’estudi amb el qual es va justificar
l’ampliació de l’aeroport de Maó preveia
que durant l’exercici anterior passarien per
l’aeròdrom uns cinc milions d’usuaris.
Aquesta previsió, que ja des d’un principi es
va posar en dubte i que posteriorment es
va rectificar fins als quatre milions, ha estat
completament errònia, ja que la xifra real
no ha arribat ni als tres milions,
concretament han estat 2’85 milions.


Notícia a Menorca.info: «El aeropuerto acoge la mitad de los pasajeros previstos con la ampliación»

- De les aigües residuals, o la impossibilitat dels miracles hídrics
Tot i voler comptar amb els serveis bàsics, com
són l’aigua corrent, l’electricitat… i per altra
banda gaudir d’unes platges netes i d’aigües
cristallines, durant molts d’anys, s’ha imposat el
desig de poder guanyar més doblers amb
l’especulació. Així doncs, s’han anat atorgant
llicències
de
terrenys
edificables
a
urbanitzacions que no tenien clavegueram
desobeint així la llei i fent que avui estiguem
pagant aquestes irregularitats.
 Notícia a Menorca al dia: «De les aigües residuals, o la impossibilitat dels miracles hídrics»
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- El GOB demana que l’ecotaxa servesqui per abordar el problema de l’aigua
El GOB ha enviat un escrit tant a la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, com al conseller de
Turisme, Gabriel Barceló, per a demanar que una part significativa dels fons recaptats amb l’ecotaxa es dediqui a
solucionar el problema de l’aigua, emprant així l’impost per contrarestar els efectes ambientals negatius del turisme
massiu. En base a que la temporada turística es coneix molt en les extraccions de l’aqüífer que es comptabilitzen a
Menorca, de forma que els mesos forts d’estiu gairebé tripliquen les extraccions dels mesos d’hivern i en alguns
municipis fins i tot es multipliquen per cinc.



Entrada al web del GOB Menorca: «L'aigua requereix fons de l'impost turístic»

- Arxivat el projecte de la petroliera Schlumberger
Aliança Mar Blava va anunciar el
passat dilluns que el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient (MAGRAMA) ha arxivat
l’expedient
del
projecte
de
prospeccions de la petroliera Services
Petroliers Schlumberger previst en el
Golf de Lleó, davant les costes de
Catalunya i Balears (superfície de color
lila de la part superior de Menorca,
indicada en el mapa adjunt). El 8 de
juliol, el secretari d’Estat de Medi
Ambient va firmar l’arxivament del
projecte, ja que havien passat els tres
mesos legals perquè l’empresa
presentàs la documentació.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Comunicat de premsa d’Aliança Mar Blava: «Tal y como había demandado la Alianza Mar Blava ha sido archivado el...»
Notícia a Diario de Ibiza: «Paralizado el segundo proyecto de prospecciones petroleras en Baleares»
Notícia a Diario de Mallorca: «Paralizado el segundo proyecto de prospecciones petrolíferas en Baleares»
Notícia a Menorca.info: «Medio Ambiente archiva el expediente de prospecciones al norte de Menorca»
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Espanya diu no al fracking
Vàries empreses abandonen els
sondejos anunciats per explorar la
presència de gas degut a les incerteses
legals, administratives i polítiques i a la
baixada dels preus del petroli i gas. El
fons sobirà de Noruega, el major del
món, va decidit vetar a finals del mes
passat a l’empresa petroliera Cairn
Energy, la qual havia iniciat un projecte
de prospeccions d’hidrocarburs a les
aigües del Golf de València.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a El Diario: «El fracking renuncia a sus proyectos en España»
 Notícia a La Vanguardia: «El fracking se desinfla»

-

500 alumnes participen a les activitats didàctiques de la Menorca Talaiòtica
Uns 500 alumnes de primer d’ESO de Menorca
han participat durant aquest curs passat a les
activitats didàctiques organitzades pel Consell
per tal de difondre la Menorca Talaiòtica, la
candidatura a Patrimoni Mundial, entre els més
joves. Les activitats s’han organitzat en 3 blocs:
un referent a l’estudi d’ossos d’animals
prehistòrics, un altre relatiu a l’estudi de restes
humanes, i un taller de restauració ceràmica.
 Notícia a Menorca diario: «500 Alumnos han participado en las actividades sobre la Menorca talayótica»

-

Els responsables de cultura s’expliquen
Els responsables de cultura del Govern
Balear i del Consell Insular de Menorca han
explicat la seua dinàmica de treball, de la
qual hi destaca la importància assignada als
espectacles i creacions insulars, ajudant-les
a créixer fora de l’illa. La candidatura
menorquina de Patrimoni Mundial o el
Museu de Menorca són exemples del
suport econòmic que ha ofert la direcció de
cultura al CIMe.
 Notícia a Menorca al dia : «Apoyo incondicional a la cultura»
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Manel i The Other Side al festival FEM Menorca
El grup menorquí The Other Side i el grup
peninsular Manel protagonitzaran el Festival
FEM Menorca, que després de la primera
edició que es celebrà a les canteres de Líthica
de Ciutadella, viurà una segona entrega que es
celebrarà el pròxim 6 d’agost al port de Maó,
concretament es celebrarà al nou espai
“habilitat” s’Hort Nou.. Aquest festival reunirà
música i gastronomia.
 Notícia a Menorca al dia: «Manel y The Other Side, las grandes estrellas del Festival FEM Menorca»

-

Apunt de començar els col·loquis de Menorca a Debat
L'ex-batlle de Barcelona, Xavier Trias, i l'ex-ministre d'Assumptes Exteriors,
Miguel Ángel Moratinos, seran els primers convidats al cicle de col·loquis que
organitza Menorca a Debat per al mes d'agost. Menorca a Debat és una
associació formada per un grup de joves menorquins inquiets, actius i crítics,
caracteritzats per les diferents ideologies dels formants però, amb l’objectiu
comú d’estar fortament interessats i amb la voluntat de voler formar part del
desenvolupament present i futur de Menorca. Els col·loquis organitzats es duran
a terme a porta tancada i amb aforament màxim per a 25 persones. Els
interessats en assistir-hi només han d'enviar un correu electrònic a
menorcadebat@gmail.com, des don s'oferirà la informació pertinent.
 Pàgina de Facebook de Menorca a Debat
 Notícia a Menorca.info: «Moratinos y Xavier Trias, en los coloquios de Menorca a Debat»

-

El Parlament de Catalunya aprova la «desconnexió» definitiva
El Parlament de Catalunya desafia el Tribunal Constitucional i
aprova les conclusions de la comissió del procés constituent. El
resultat de la votació ha estat de 72 vots a favor del PDC, ERC i la
CUP i 11 en contra de Catalunya Sí Que Es Pot. El PSC no ha votat i
el PP i Ciutadans han sortit de la cambra. Amb aquesta votació, el
Parlament aprova un «mecanisme unilateral d'exercici democràtic
que servirà per a activar la convocatòria de l'Assemblea
Constituent».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Vilaweb: «72 vots a favor i 11 en contra: el parlament obre la via unilateral»
 Notícia a Ara Balears: «Les conclusions de la comissió: un procés constituent en tres fases, de la participació a la...»
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Assemblees d’estiu del mes d’agost
Aquest estiu no hem descansat, durant el mes de juliol em seguit fent feina amb els projectes que tenim en marxa i
em fet una excursió per a recollir els fems de les platges. Les assemblees, obertes a tothom, les hem celebrat cada
dijous a Maó i Ciutadella i aquest proper mes d’agost en seguirem celebrant més. Podeu consultar els dies, llocs i
hores de les esmentades assemblees al calendari que us presentam. Us hi esperam a tots!
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DILLUNS - DISSABTE

1-6
Exposició
DIVENDRES - DISSABTE

5-6
Jornades culturals

DIUMENGE

31

Exposició
Mercat agrari
Concert
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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.
DIADA D’ESTIU DE CULTURA
Hora:
Divendres: a partir de les 21.30 h
Dissabte: a partir de les 19.00 h
Lloc:
Localitzacions diverses per Ciutadella
Descripció:
Jornades culturals amb tota mena d’activitats culturals i lúdiques, entre les
quals hi trobam art en directe, música, dansa, teatre infantil, contes i cinema.
Aspira a produir una fabulosa demostració de la creativitat i el patrimoni urbà
de la ciutat de Ciutadella.
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.
AGROMAÓ
Hora:
10.00 h – 14.00 h
Lloc:
Plaça Reial (Maó)
Descripció: 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.
CONCERT DEL CANTAUTOR ÀNGEL GÓMEZ
Hora:
21.30 h
Lloc:
Mercat Costa Marina, Ciutadella
Descripció: Concert del cantautor Àngel Gómez amb el folk pop del seu disc «Mai més»,
acompanyat per Iván Etchebehere.
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DIMECRES

3
Conferència i debat
DIJOUS

4
Música i dansa
A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

31 - 6
Exposició
DIJOUS

4
Itinerari històric i
cultural
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GRUP DE RECERCA DE TURISME
Hora:
17.30 h
Lloc:
Pati de Ca’n Victori, Maó
Descripció:
Trobada oberta al públic i dirigida per Pau Obrador i Alfons Méndez, organitzat
per la Secció de Ciències Socials IME.
MERAKI ENSEMBLE
Hora:
21.00 h
Lloc:
Teatre Principal de Maó
Descripció:
Meraki Ensemble és un grup de joves amb ganes de crear. Uns vénen del món
de la música i altres del món del teatre, i pretenen fusionar aquests dos
universos per a oferir projectes frescos i nous. Els músics que integren la
formació tenen una clara vocació per a la música de cambra.
LA MÀQUINA DE PENSAR. RAMON LLULL I L’ARS COMBINATÒRIA
Hora:
Tot el dia
Lloc:
CCCB
Descripció:
Exposició que va més enllà del repàs biogràfic i creatiu de Ramon Llull i parla de
la contemporaneïtat del seu pensament, alhora que analitza el present des de la
seua òptica. Es mostren també els rastres del seu pensament en diverses
disciplines artístiques, com en la literatura – Rayuela de Cortázar- o en la música
de John Cage.
ITINERAPP: PASSAT I PRESENT DE LES PLATGES DE BARCELONA
Hora:
10.30 h
Lloc:
Centre de la Platja (Passeig Marítim Barceloneta, 25-29)
Descripció:
Es realitzarà una ruta per les platges de la Barceloneta amb el suport de
tauletes tàctils que permeten veure quins usos tenia la franja marítima i com
s’ha transformat el litoral.
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