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- Cal que la neteja de boscos no s’aturi
Des del GOB es veu amb mals ulls
que s’aturi l’extracció de biomassa
que es feia a l’illa darrerament.
Aquesta neteja de boscos, que
duia a terme una empresa privada
i que enviava directament la llenya
a Itàlia, ha rescindit el contracte
pel poc rendiment que en treien.
Així i tot, l’organització ecologista
creu que és un error deixar
d’aprofitar una font d’energia com
la biomassa i alerta, a més, del
perill que comporta no cuidar els
boscos per evitar incendis.


Noticia a Menorca al dia:«Los ecologistas no quieren que se pare la limpieza de los bosques»

- El model turístic ofega Balears
La dependència del turisme i, consegüentment, de la concepció d’única font econòmica de l’arxipèlag balear, està
provocant una sobreexplotació dels recursos. Durant els darrers anys, l’augment del turisme —que enguany tornarà a
batre rècords— està creant una situació insostenible. El professor de geografia de la UIB Ivan Murray fins i tot diu que
seguint la mateixa tendència les illes podrien quedar inhabitades en uns 10 anys. A més, la nova Llei Turística, unida a
altres com la Llei del Sòl, van en una mateixa direcció: flexibilitzar el marc legal i fomentar la inversió turística i que es
permeti així un creixement urbanístic a la costa. La sobrecàrrega de les infraestructures i de les capacitats naturals de
les illes, després de més de mig segle de construcció i desenvolupament turístic, ha provocat l’aparició d’una sèrie de
problemàtiques que, lluny de solucionar-se, continuen agreujant-se.



Noticia a Diagonal Periódico: «El modelo turístico ahoga Baleares»
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Cancel·lat el projecte de la megapresa que amenaçava amb destruir el cor de l’Amazònia
El govern de Brasil ha anunciat que no
obrirà cap concurs per dur a terme una
presa al riu Tapajós, l’únic riu que queda
verge a l’Amazònia. Aquesta passa enrere
ha provocat una gran alegria a totes les
organitzacions ecologistes, ja que la
construcció de la presa haguera comportat
inundar una part important del cor del
planeta i perdre així una gran diversitat
d’espècies, tant animals com vegetals. A
més també hauria obligat la tribu
mil·lenària dels Mundurukú a perdre el seu
hàbitat.
 Noticia al web de Greenpeace: «Cancelado el proyecto de la mega presa que amenazaba en destruir el corazón de la...»

-

El Govern s’abastirà al 100% d’energia neta
El Govern es posa les piles amb les energies
renovables. El Consell de Govern va autoritzar, amb
caràcter previ, l’acord marc que obligarà les
dependències de l’administració i els ens públics a
abastir-se d’energies netes. El conseller va destacar el
canvi que suposarà que totes les instal·lacions deixin
d’abastir-se de combustibles fòssils, a més d’una
eficiència més gran en el consum d’energia.
 Noticia a Ara Balears: «El Govern s’abastirà al 100% d’energia neta»

-

Polèmica amb la Llei Agrària
Les instal·lacions agrícoles en sòl rústic
comú
quedaran
exonerades
del
compliment de tots els paràmetres
urbanístics si tira endavant l’avantprojecte
de decret de la Conselleria de Medi
Ambient. En el cas de nova llei, açò sí,
l’exoneració haurà d’anar acompanyada
d’una declaració d’interès general en cas
que el sòl sigui protegit, a diferència de
l’anterior llei.
 Noticia a Ultima Hora: «El Govern recuperará los aspectos más polémicos de la ley agraria de Company»
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Ampliat el Pla d’ajudes per instal·lar energia neta
Arran de la magra resposta ciutadana i, especialment, empresarial a la iniciativa que va anunciar el Govern, s’ha
anunciat una ampliació del termini del Pla d'ajudes per instal·lar energia neta fins al 30 d'agost per a particulars i al 2
de setembre per a empreses. La qüestió és fomentar la implantació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum.

 Noticia a Ara Balears: «Amplien el Pla d’ajudes per instal·lar energia neta per manca de sol·licituds»

-

La Menorca Talaiòtica ja disposa d’un sistema d’autoguies
Els 32 jaciments que formen part
de la candidatura a Patrimoni de
la Humanitat ja disposen d'un nou
sistema d'autoguies. A fi que les
explicacions arribin al màxim
possible de gent la informació es
pot trobar en sis idiomes. A part,
el setembre un grup d'experts de
l'Institut Icomos vindrà a l'illa per
inspeccionar i avaluar la proposta
menorquina de cara a la candidatura de Menorca Talaiòtica per ser
Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca.info: «Audioguías para la Menorca Talayótica»
 Noticia a Menorca al dia: «Menorca Talayótica pasará el examen de la Unesco en septiembre»
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Illanvers torna a Menorca
Aquest divendres s'ha celebrat un any
més a La Mola l'anual recital poètic
Illanvers. Enguany ha comptat amb
poetes convidats de les altres illes, a més
dels cinc menorquins. Per completar el
vespre, Tònia Coll ha ofert una sessió de
pintura en directe i Andreu i Annabel
Villalonga han acompanyat el recital amb
la seva música.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca.info: «Illanvers s'obre a la participació de poetes d'altres illes»
 Noticia a Menorca al dia: «El festival poético de Menorca abre la puerta al resto de islas»

-

Imputat el batle des Migjorn Gran per prevaricació
El batle des Migjorn Gran, Pere Moll, està citat a
declarar el pròxim 7 de setembre com a investigat per
presumpte delicte de prevaricació administrativa. El
batle hauria anul·lat fins a denou multes de trànsit
sense comptar amb els informes favorables de la
Policia local i/o Secretaria municipal. El jutge ja va
citar el passat 18 d'abril l'exregidora Elena Baquero i
el mateix batle Pere Moll.
 Notícia a Menorca.info: «El juez imputa al alcalde de Es Migjorn por prevaricación al anular 19 multas de tráfico»

-

Els Països Catalans mantenen l'Estat espanyol
Segons dades de l'Estat, hi ha tres territoris on es dóna un empobriment
sistemàtic: Illes Balears, Catalunya i País Valencià. D'aquests, el més
perjudicat és el de les Illes, que, segons dades de l'INE, té un dèficit fiscal
d'un 14% del PIB, uns 3.701m€ l'any. Segons la Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, Catalina Cladera, Madrid paralitza la feina
pressupostària del Govern i alenteix la realització d'infraestructures
públiques, com les destinades a les necessitats hidràuliques de les Illes.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Ara Balears: «Balears lidera amb Madrid el rànquing de comunitats amb més dèficit fiscal»
 Notícia a dBalears: «Els Països Catalans mantenen l'estat espanyol segons les dades del Govern Rajoy»
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DUMENGE

7
Mercat agrari

DISSABTE

13
Exposició

A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

7 - 13
Exposició
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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.

L’ILLA DELS TALAIOTS. MENORCA, CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL
Hora:
11.00 h – 13.30 h i 18.00 h – 21.00 h
Lloc:
Sala d’Exposicions El Roser, Ciutadella
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.
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.
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