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- Maó s’uneix a Aliança Mar Blava
L’Ajuntament de Maó ha iniciat els tràmits per integrar-se dins de l’Aliança Mar Blava i lluitar així per evitar que el
mediterrani s’ompli de plataformes petrolieres.
 Article al diari Menorca al dia. Maó inicia los trámites para sumarse a Aliança Mar Blava
-

Nous projectes d’energies renovables i ampliacions
Són quatre els projectes d’energies renovables, tots ubicats al terme de Ciutadella. Trobam un parc fotovoltaic previst
al Camí de Sant Joan de Missa (2,8 MW), l’ampliació fins a gairebé 50 MW del parc fotovoltaic de Son Salomó i dos
projectes de parcs eòlics al camí de Punta Nati amb un total de catorze aerogeneradors. Totes aquestes instal·lacions
suposarien un total d’energia igual a la que l’illa necessita durant l’hivern, duplicant així la generació d’energies
renovables actuals de l’illa.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Article al diari Menorca info. Los cuatro parques en tramitación suman la energia que la Isla necessita en invierno.
 Article al diari Menorca info. Impulsan un parque eólico que triplica la energia renovable ya instal·lada en la Isla

- Menorca marxa pel clima
Aquest diumenge dia 29 a Ciutadella s’ha fet una excursió reivindicativa des de la Plaça de la Catedral de Ciutadella
fins el parc fotovoltaic de Son Salomó. Acció proposada a Menorca relacionada amb la campanya Marxa pel Clima
que té lloc aquest diumenge en diversos punts del planeta per pressionar als representants dels 195 països que
participaran a la Cimera del Clima de París per frenar l’escalfament global.
 Article al diari Menorca al dia. Menorca marcha por el clima hasta el parque solar de Son Salomó

- Les 782 persones més riques del món podrien abastir d’electricitat a la meitat del món amb energies renovables
Amb les fortunes de les 782 persones més riques del planeta, moltes de elles presidentes de les principals empreses
del món, podrien abastir d’electricitat a Àfrica, Amèrica Llatina i gran part d’Àsia mitjançant energies renovables per a
l’any 2030. Açò demostra que existeixen fons suficients per a una revolució energètica però hi ha una gran absència
de voluntat política per generar la transformació. Aquestes són qualcunes de les principals conclusions del nou
informe “Una revolución energética es posible” publicat pels Amics de la Terra Internacional com a crida d’alerta per
als polítics i Governs front dues crisis: la creixent desigualtat i el canvi climàtic.
 Article a la pàgina web de Amigos de la Tierra Internacional. Las 782 personas más ricas del mundo podrían abastecer de
electricidad a la mitad del mundo mediante energías renovables
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- Presentació del cicle de conferències “Diàlegs amb la Biosfera”
El passat dimecres va tenir lloc la primera conferència del cicle de conferències “Diàlegs amb la Biosfera”. El cicle,
organitzat pel departament de Medi ambient i Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca, té per objectiu
generar un debat obert i connectar Menorca amb el món per tal de sensibilitzar a la societat sobre temes que ens
afecten a tots a escala mundial.
El proper dimarts dia 1 de desembre a les 19.00 h a la Sala de Plens del CIM es donaran dues noves conferències, “El
canvi climàtic a les Balears des d’una perspectiva científica” a càrrec del físic Damià Gomis i “Què podem esperar de la
COP21?” a càrrec de l’enginyer de camins, canals i ports Florent Marcellesi.
 Publicació a la pàgina web del Consell Insular de Menorca. Presentació del cicle “Diàlegs amb la Biosfera”.

- “Amb l’economia no n’hi ha prou” primera conferència a càrrec d’Arcadi Oliveres
Arcadi Oliveres, economista i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, inaugurà el cicle de conferències
del passat dimecres. L’economista i activista per a la justícia i la pau va oferir als assistents les seves idees en una
intervenció titulada “Amb l’economia no n’hi ha prou” on farà reflexionar sobre temes com el canvi climàtic,
l’economia, la sostenibilitat o el decreixement, amb la vista molt enfocada en la Marxa pel Clima.
Podeu veure la conferència al següent enllaç.
 Conferència “Amb l’economia no n’hi ha prou” a càrrec d’Arcadi Oliveres
 Article al diari Menorca al dia. Arcadi Oliveres, protagonista del primer “Diàleg con la Biosfera”
-

Únicament s’empraran energies renovables als edificis públics a partir del 2016
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Joan Boned, ha anunciat aquest dimecres que el proper 2016 totes les instal·lacions
de la Comunitat Autònoma i dels seus ens públics únicament consumiran energia “neta”. Perquè això sigui possible es convocarà
un concurs, el proper mes de gener, per al subministrament d’energia a totes les instal·lacions de la Comunitat Autònoma, d’una
manera centralitzada.

No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Article al diari Menorca info. El Govern afirma que usarà solo energies renovables en sus instal·lacions a partir de 2016
 Article al diari Menorca al dia. La Comunidad Autónoma empleará únicamente energies renovables a partir de 2016
 Article al diari Ara Balears. Les Illes empraran únicament energies renovables a tots els edificis públics el 2016
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- Al·legacions contra la planta de residus de Biniaiet Vell
Segueixen les al·legacions contra la consideració d’interès públic de la planta de tractament de residus projectada a la
vora del poblat talaiòtic de Biniaiet Vell. L’obra de la carretera general està aturada i en procés de rescindir-ne el
contracte, però l’expedient de la planta de triatges segueix en tramitació.
Després que la Comissió de Medi Ambient acceptàs el recurs interposat pel GOB, el projecte de la planta de residus
de construcció, projectada en sòl rústic a Biniaiet ha hagut de tornar a sortir a exposició pública.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Publicació a la pàgina web del GOB Menorca. Ni planta de residus en rústic ni megarotonda.
Article al diari Menorca al dia. Nuevas alegaciones del GOB contra la planta de residuos de Bniniaiet Vell junto la Me-1.
Article al diari Menorca info. El GOB al·lega contra la planta de residus de Biniaiet Vell
Entrada a la pàgina web de Menorquins pel Territori. Segueixen les al·legacions contra la planta de residus de Biniaiet Vell.

- Estat de la Norma Territorial Transitòria de Menorca
El PP acusa al govern insular de no informar-los sobre la NTT de Menorca i demanarà en el pròxim ple del Consell
Insular de Menorca a l’equip de govern que expliqui en què afectarà a l’illa la mesura urbanística prevista pel Govern
balear.
 Article al diari Menorca al dia. El PP preguntarà al Consell por las nuevas medidas territoriales del Govern.

- Aparcaments en el Camí de Cavalls
El departament de Carreteres del Consell ha començat a modificar la proposta de revisió del Pla Especial del Camí de
Cavalls que fa un any va impulsar l’anterior govern del PP el qual pretenia la modificació del traçat de dotze trams i la
creació de dotze nous aparcaments.
 Article al diari Menorca info. El Consell revisa el plan del PP para crear doce aparcamientos en el Camí de Cavalls.
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Aquí trobareu algunes activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
- A Menorca.


Dimarts 1
Cicle de conferències “Diàlegs amb la Biosfera”
El canvi climàtic a les Balears des d’una perspectiva científica
Hora i lloc: a les 19.00 h a la Sala de Plens del CIM
Descripció: xerrada a càrrec del físic Damià Gomis. Organitza Agència Menorca Reserva de la Biosfera.
Què podem esperar de la COP21?
Hora i lloc: a les 19.00 h a la Sala de Plens del CIM
Descripció: xerrada a càrrec de l’enginyer de camins, canals i ports Florent Marcellesi. Organitza Agència
Menorca Reserva de la Biosfera.

- A Barcelona


Dilluns 30
Diàlegs per la pau: Palestina, lluita no violenta i resistència
Hora i lloc: de 19.00 h a 21.00 h a l’Espai Jove La Fontana (C/ Gran de Gràcia 190-192)
Descripció: en motiu del Dia Internacional de Solidaritat de Palestina, s’analitzen les diferents vies de lluita no
violenta i mètodes de resistència del poble palestí. Organitza el grup de treball de pau i cooperació del
Consell de Joventut de Barcelona amb la col·laboració de BDS Catalunya i de Junts.

Xerrades EN EL PUNT DE MIRA! Organitzades per Enginyeria Sense Fronteres Universitat. Més informació aquí.
Quin és el model energètic en que vivim? Plantegem alternatives


Dimarts 1
Debat a 3 bandes: Quin és el model energètic que volem?
Hora i lloc: a les 12.00 h a l’Aula Capella de l’ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona)
Apostem per una descentralització de l’energia a Catalunya
Hora i lloc: a les 15.00 h a l’Aula Capella de l’ETSEIB



Dimecres 2
Experiències de lluites contra grans imposicions energètiques
Hora i lloc: a les 12.00 h a l’Aula Capella de l’ETSEIB
Documental: Les nostres energies
Hora i lloc: a les 15.00 h a l’Aula Capella de l’ETSEIB



Dijous 3
L’autogeneració de l’energia
Hora i lloc: a les 12.00 h a l’Aula Capella de l’ETSEIB
Plans Europeus per a l’energia: es interconnexions
Hora i lloc: a les 15.00 h a l’Aula Capella de l’ETSEIB
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