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El govern català, a favor de la protecció del corredor de cetacis del Mediterrani
El govern català ha comunicat a
Aliança Mar Blava l’acord per instar la
Comissió Europea a proposar la
declaració del corredor de cetacis de
la demarcació marina llevantinobalear com a Zona d’Especial
Protecció d’Importància per al
Mediterrani (ZEPIM) del Conveni per
a la protecció del mar Mediterrani
contra la contaminació. Així mateix, el
govern català també ha acordat instar
la Comissió Europea i el govern
espanyol a aprovar una moratòria
d’efecte immediat sobre els permisos
d’investigació, exploració i explotació
d’hidrocarburs al Mediterrani occidental.
 Notícia a Nou Diari: «El Gobierno catalán, nuevo apoyo institucional a favor de la protección del corredor de migración...»

-

La demanda d’energia elèctrica cau un 5’1% el juliol
Segons les dades facilitades per l’operador del sistema elèctric nacional, el mes passat va caure en cinc punts la
demanda elèctrica. Cal destacar també que el sol va produir el 8% dels quilovats/hora que generà Espanya, tot i que
només el 6’6% de la potència elèctrica instal·lada a l’estat és solar: 4420 megavats fotovoltaics i 2300 de termosolars.
Aquest 8% no inclou la generació solar que es produeix en les instal·lacions d’autoconsum.

 Entrada al web Energías Renovables: «La demanda de energía eléctrica cae un 5,1% en julio»
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Sol i sobres: energia sostenible
És sabut que generam massa residus i cremam massa
gasolina. Ara per ara, davant la dificultat comprovada
de deixar de fer ambdues coses, ens queda la
possibilitat d’entrellaçar-les en un sol procés
autosostenible. El projecte europeu per transformar els
nostres residus i la llum del sol en biocombustible té a
Chiclana (Cadis) el seu experiment més avançat i
esperançador. Es basa en la idea que les aigües
residuals no són un llast sinó un recurs, és a dir,
matèries primeres per a la producció d’energia, energia
solar processada per algues que creixen en aigua
estancada. Les algues s’alimenten dels composts de
nitrogen i fòsfor que, precisament, són els que volem
eliminar de les aigües residuals.
 Notícia a El País: Renovables: «Sol y sobras: energía sostenible»

-

El Govern espanyol prioritza trobar petroli i gas tot i l’oposició de les autonomies
L’informe d’Estratègia de Seguretat Energètica Nacional adverteix de la pràctica totalitat de dependència exterior en
el consum d’hidrocarburs i advoca per impulsar la investigació i explotació de jaciments d’hidrocarburs al nostre
territori. El problema és que tant l’Estat com les comunitats autònomes tenen legitimitat per atorgar permisos, cosa
que en dificulta els tràmits. El passat 29 de març els diferents grups parlamentaris a excepció del PP van votar una
proposició no de llei al Congrés per exigir al govern d’Espanya la prohibició de l’extracció d’hidrocarburs per
fracturació hidràulica (fracking). També diverses comunitats autònomes han iniciat una batalla legal contra el govern
central per frenar les prospeccions als seus territoris. Per contra, el 22 de maig del 2015 va entrar en vigor una llei
que assignaria un 1% dels beneficis anuals del jaciment als propietaris dels terrenys on s’explotés el subsòl.

 Notícia a El País: Renovables: «Sol y sobras: energía sostenible»
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1.500 persones canten amb Manel i The Other Side
Fins a 1.500 persones van assistir dissabte passat al FEM, el Festival d’Estiu de Menorca, en una edició amb un cartell
de luxe, amb els menorquins The Other Side i els principatins Manel. La nit es va encetar amb la música de Pink Floyd
que van posar una vegada més damunt l’escenari els integrants de The Other Side. Per la seua banda, Manel obrí la
seua actuació amb Les cosines quan faltava un quart per les dotze de la nit, davant d’un públic entregat que onejava
estelades i que no dubtà a cantar les cançons que va oferir la banda. La vetlada es va tancar ja de matinada amb els
Dj’s de SoundEat.

 Notícia a Menorca.info: «1.500 ànimes amb Manel i The Other Side»
-

Ciutadella celebra la Festa del Llibre Menorquí
El passat dimecres els llibreters de Ciutadella
van tornar a sortir al carrer en una jornada
en què menorquins i visitants van poder
gaudir de la bona salut de la literatura
menorquina. Durant la jornada els més petits
van gaudir d’un contacontes. D’altra banda,
es van presentar diferents llibres, com la
segona edició de la Història de Menorca, de
l’historiador Miquel Àngel Casasnovas.
Finalment, la festa es va tancar amb
l’actuació del grup de música menorquina
Cala Joia.
 Notícia a IB3: «Menorca celebra la Festa del llibre menorquí»
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MÉS per Menorca aposta per la participació ciutadana i les ILPs
El grup parlamentari MÉS per Menorca ha llançat una proposta a la
resta de grups del Parlament de les Illes per tal de modificar la llei que
regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Al llarg dels 25 anys
d’història d’aquesta llei només s’han presentat 10 ILPs, de les quals ni
tan sols 6 s’han arribat a debatre al ple del Parlament. Aquesta nova
proposta pretén reduir a la meitat (de 10.000 a 5.000) la quantitat de
signatures necessàries per poder presentar una ILP, com també que els
impulsors de la iniciativa puguin participar al debat parlamentari.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «MÉS per Menorca vol donar un gran impuls a les ILP»
 Entrada al blog de MÉS per Menorca: «Una proposta per fer de les Iniciatives Legislatives Populars (ILP) una eina més ...»
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L’Obra Cultural Balear se suma a la mobilització de l’11-S per a la República Catalana
Aquesta setmana l’OCB ha mostrat el seu suport a les mobilitzacions que convoquen el pròxim 11 de setembre al
principat de Catalunya l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, que aquest any estaran descentralitzades
en cinc manifestacions simultànies a les ciutats de Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona. En paraules de l’entitat
cultural illenca, «[OCB] torna a convocar els seus socis i simpatitzants que se sumin a la convocatòria d’enguany feta
per Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana». «L’OCB confia que, com en les edicions anteriors, la presència
d’illencs en la Diada de l’11S d’enguany sigui significativa».

 Notícia a dBalears: «L'OCB se suma a la convocatòria d'Omnium i ANC per a l'Onze de Setembre»

-

Tertúlia de l’IME sobre crisi, canvi climàtic i model energètic a Menorca
El passat dijous 4 d’agost tingué lloc una xerrada sobre crisi, canvi climàtic i model energètic a Menorca. Sabies que
amb un 1% del territori de l’illa podríem cobrir el 100% de la demanda energètica? O que cada any Menorca destina
248 milions a comprar energia? Aquestes i altres dades interessants les pots trobar clicant aquí.

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 039
Setmana 32, agost de 2016

Menorquins pel Territori

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

14
Mercat agrari

DIUMENGE - DISSABTE

14 - 20
Exposició

menorquinspelterritori.org

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.
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A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

14 - 20
Exposició
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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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