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La declaració de Reserva de Biosfera perilla si no s’amplia el parc fotovoltaic de Son Salomó
Tècnics del Consell Insular de
Menorca, que elaboren l’informe
que cada 10 anys s’ha de presentar
a la UNESCO per conservar la
condició de Reserva de Biosfera,
com també els membres del GOB,
han alertat i incidit en la necessitat
de reduir la dependència dels
combustibles fòssils i avançar en el
camp de les energies renovables si
no es vol perdre la condició de
Reserva de Biosfera concedida el
1993. El projecte d’ampliació de la
planta fotovoltaica de Son Salomó permetria a Menorca reduir en un 20 % la seua dependència dels combustibles
fòssils, apropant l’illa a l’objectiu de reducció de CO2 per a l’any 2020 que imposa la Unió Europea.
 Notícia a IB3TV: «Si el parc fotovoltaic de Son Salomó no s’amplia, Menorca podria perdre la declaració de Reserva de...»

En el mateix context, el passat dimecres es va organitzar una visita per la zona de l’ampliació de la planta fotovoltaica
de Son Salomó. Hi van assistir representants de l’administració pública, tècnics, entitats ecologistes i aquelles que
s’havien posicionat en contra del projecte. La conclusió és que l’administració i les entitats ecologistes accepten que
la urgent implementació de les energies renovables comporta un peatge paisatgístic i defensen que quest projecte
gairebé no erosiona el terreny, és reversible al cent per cent i cuida dels béns etnològics amb què conviu. Les entitats
conservacionistes demanen que s’estudiïn alternatives.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca.info: «Los promotores de Son Salomó aseguran que protegerán y restituirán el paisaje»
 Noticia a Menorca.info: «Administración y ecologistas asumen el peaje paisajístico de las renovables»
-

El Consell rebutja les excepcions en sòl rústic per a finques agrícoles
El Consell Insular s’enfronta al Govern
per l’avantprojecte de decret que
recupera alguns dels aspectes més
problemàtics de la llei agrària del PP. El
Consell demana una visió de conjunt
que doni coherència al model territorial
i que no es faci urbanisme des d’una
perspectiva sectorial.
Critica que
l’excepció urbanística no es basa en les
característiques especials de l’activitat
de què es tracti sinó que «es fia la
justificació de l’exoneració de la
memòria agronòmica». El Govern de
PSOE-Més-Podemos entén que un
model territorial propi no s’ha de posar en perill per una intenció reguladora del Govern, ja que el decret que elabora
el Govern preveu una exoneració immediata de certes obligacions urbanístiques a les finques de sòl rústic comú.
 Noticia a Menorca.info: «El Consell rechaza las excepciones en suelo rústico para fincas agrícolas»
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El 70% de les ajudes per sequera promeses pel Govern encara no han arribat
Asaja-Balears, l’Associació Agrària de
Joves Agricultors de Balears, ha reclamat
aquest divendres el pagament al sector
del 70% de les ajudes per sequera
promeses pel Govern, ja que fins ara
només se n’han abonat el 30%. El gerent
d’Asaja ha criticat que el conseller de
Medi Ambient se n’hagi anat de
vacances sense haver resolt abans unes
ajudes que es van considerar
d’emergència.
 Noticia a Ara Balears: «El 70% de les ajudes per sequera promeses pel Govern encara no han arribat»

-

El Govern vol limitar el nombre de places turístiques per evitar la saturació
El vicepresident del Govern ha anunciat aquest
dijous que farà el possible per evitar de cara a
l’any que ve la saturació de l’illa. Una mesura pot
ser establir un límit de places turístiques, però no
de turistes. Ha reiterat que espera que a final
d’any estigui acabat el projecte de regulació del
lloguer de vacances, amb la previsió d’establir un
límit de places turístiques que les ha d’incloure
totes. És possible que dividesquin la regulació en
dos projectes: un sobre el lloguer de les vacances
i l’altre que reguli el lloguer de cotxes, els «tot
inclòs», entre altres. També ha dit que es
continuaran aplicant, a través de la via legislativa,
les mesures de sostenibilitat turística que ha
implantat el Govern.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca al dia: «¿Está masificada Menorca?»
 Noticia a Menorca.info: «El Govern quiere limitar el número de plazas turísticas para evitar la saturación»

-

El PSIB reclama una tarifa plana de vols entre illes
El diputat del PSIB al Congrés, Pere Joan Pons, ha
presentat juntament amb Sofia Hernanz una
proposta perquè s’engegui la tarifa plana per a vols
entre illes. Els socialistes insten el Govern espanyol
que adopti aquesta mesura atesa l’especificitat de
les Balears i les dificultats de connectivitat aèria», la
qual cosa suposa un handicap estructural tant per a
la competitivitat de les empreses com per a la
mobilitat de la ciutadania. En la proposició no de llei
(PNL) ja es va recordar el «tràfic desigual» que
suporten els aeroports de les illes.
 Notícia a dBalears: «El PSIB reclama una tarifa plana de vols entre illes»
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El MAGRAMA adverteix dels afectes adversos del projecte MedSalt-2
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient (MAGRAMA) reconeix
possibles
impactes
adversos
significatius en el medi ambient del
projecte MedSalt-2, de sondejos
acústics amb la tècnica de canons
d’aire comprimit d’alta pressió a l’àrea
marina entre Eivissa i Mallorca, i al
sud-est de les illes Pitiüses. Aquest
projecte, promogut per l’Instituto
Nazionale di Ocenografía e di Geofisica
Sperimentale (INOGS) di Trieste (Itàlia)
preveu
realitzar
sondejos en aigües balears entre 100 i 2.800 metres de profunditat. Aliança Mar Blava informa en una nota de
premsa que el Butlletí Oficial de l’Estat publicarà aquest dimecres la resolució de la Secretaria d’Estat de Medi
Ambient que resol que el projecte haurà de passar per Avaluació d’Impacte Ambiental ordinària i sotmetre’s a
informació pública.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





-

Notícia a Menorca Diario: «El Ministerio advierte de efectos adversos del proyecto de sondeos acústicos en Balears»
Notícia a Menorca.info: «Medio Ambiente reconoce los efectos adversos del proyecto de prospección MedSalt-2»
Notícia a dBalears: «MÉS per Menorca demana «arxivar el projecte de prospeccions MedSalt-2»»
Article a El País: «¿Proyecto científico o avanzadilla de las petroleras?»

Es recullen quasi 20 tones de residus del mar
El servei de neteja del litoral de la Conselleria de
Medi Ambient ha recollit durant el mes de juliol
19,8 tones de residus, amb una mitjana diària de
640,45 quilograms. Es tracta de dues tones més
que el juny, mes en què es van recollir 17,73
tones. En canvi, respecte al mateix mes de l’any
passat, s’han recollit unes deu tones manco, ja
que durant el mes de juliol de 2015 es van recollir
27 tones de residus. Els plàstics continuen sent la
matèria predominant i representen quasi la
meitat dels materials, seguit de la llenya (26,9 %) i
de la vegetació (13,2 %). Tot i que els números
siguin menors que anys enrere i que la conscienciació de la gent sigui més alta, estam xerrant de quantitats de
residus molt grans que necessiten d’una solució global, ja que encara que no es tiràs res al mar balear arriben
residus d’arreu del Mediterrani, ja que es tracta d’un mar tancat.
 Noticia a Menorca Diario: «Recogidas casi 20 toneladas de residuos del mar en el mes de julio»
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National Geographic emetrà dos vídeos promocionals de Menorca
La cadena de televisió National Geographic emetrà
dos vídeos promocionals de Menorca gràcies a una
campanya que la Fundació Foment del Turisme de
l’illa ha posat en funcionament a Alemanya.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és promocionar els
valors naturals i culturals de Menorca amb la finalitat
de reforçar el posicionament de la marca en el
mercat alemany, considerant prioritari pel Consell de
Menorca. Els dos vídeos, d’un minut de duració
cadascun, porten per títol «Isla sostenible» i
«Patrimonio único» i han estat realitzats per un equip de tècnics de National Geographic que es va desplaçar a l’illa
el passat mes de maig.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca al dia: «National Geographic posa su mirada en Menorca»
 Noticia a Menorca Diario: «National Geographic emite dos vídeos sobre Menorca»
 Noticia a Menorca.info: «Menorca refuerza su imagen sostenible con dos vídeos en National Geographic Channel»

-

Les renovables donen més feina que tots els combustibles fòssils junts
Un dels grans arguments per mantenir les mines de
carbó nacionals són els llocs de treball que es perdrien
en cas de tancar-les. Però, si ens basam en dades, un
informe de l’Agència Internacional de l’Energia (IRENA)
demostra com les energies renovables donen més feina
que tots els combustibles fòssils junts. Arreu del món, la
quantitat de feina en energies renovables ha crescut un
5 % el 2015, cosa que representa 8,1 milions de llocs de
treball, mentre que per altra banda la baixada del preu
del petroli ha fet que es perdin uns 350.000 llocs de
treball en tot el món.
 Notícia a Diario Renovables: «Las energías renovables dan más trabajo que el carbón, el petróleo y el gas juntos»

-

En algunes zones del Parc Natural de ses Salines s’ha perdut el 44 % de les praderies de posidònia
El flux d’embarcacions que arriben en aquesta època
al Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i
Formentera no s’atura i, en dies com avui, s’hi poden
arribar a veure fins a 700 naus atracades. Aquest
augment ha comportat un augment dels fondejos
sobre la posidònia, i en determinades zones del parc,
en poc més de quatre anys, s’ha perdut fins al 44%
de les praderies d’aquesta alga. Aquestes i altres
pràctiques han provocat que en un període de
quatre anys s’hagin produït danys irreparables.
 Noticia a IB3TV: «En determinades zones del Parc Natural de ses Salines s’ha perdut el 44% de les praderies de...»
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L’Institut d’Estudis Baleàrics torna a la Fira de Frankfurt, on promocionarà la literatura catalana
L’Institut d’Estudis Baleàrics torna enguany a la
Fira de Frankfurt, on compartirà espai i objectius
amb l’Institut Ramon Llull per tal de fomentar la
promoció de la literatura i el pensament escrit en
llengua catalana. La novetat en aquesta edició és
la col·laboració de la institució cultural amb
l’Agència de Turisme de les Illes Balears per fer
arribar als visitants de la fira la imatge de Balears
com una destinació cultural amb un patrimoni
creatiu inqüestionable a través del llenguatge
universal del còmic i la il·lustració.
 Noticia a dBalears: «L'Institut d'Estudis Baleàrics torna a la Fira de Frankfurt per promocionar la literatura i el còmic...»

-

Menorca reivindica que es mou els dotze mesos de l’any
L’associació de turisme actiu Menorca activa està
aprofitant la presència de tants de turistes a l’illa per
intentar enviar el missatge que hi ha coses a fer a
Menorca durant tot l’any, entre les quals trobam rutes
eqüestres, senderisme, excursions arqueològiques,
cicloturisme, agroturisme, etc. Pretenen distribuir més
de 10.000 fullets al llarg d’aquesta campanya i tenen
organitzat un esdeveniment promocional a la tardor, a
la qual animen a altres empreses de turisme actiu a
sumar-se.
 Noticia a Menorca al dia: «Menorca reivindica que se mueve 12 meses al año»

-

Les Balears han congelat les taxes universitàries
Gairebé totes les comunitats autònomes, Balears
inclosa, han congelat les taxes dels estudis
universitaris per al curs 2016-2017. Després de
diversos anys de congelació i, fins i tot, de pujada de
preus de matrícula, el proper curs serà el primer en
què en algunes autonomies les famílies hauran de
posar manco de la seva butxaca per pagar estudis
universitaris, sobretot màsters. Malgrat açò, les
diferències entre comunitats continuaran essent
destacables.
 Notícia a dBalears: «Les Balears també han congelat les taxes universitàries»
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MÉS per Menorca proposa limitar l’Indult
MÉS per Menorca presentarà al Parlament de les Illes Balears
una Proposició No de Llei per instar el govern central a
modificar la llei de l’Indult, vigent des de 1870. La proposta de
MpM passa per desapoderar el govern de l’estat d’aquesta
facultat, que passaria a mans d’una comissió parlamentària. A
més, és limitaria l’indult de tal manera que no es pogués
aplicar a casos de corrupció, de delictes contra la hisenda
pública ni de delictes contra l’administració pública.
 Entrada al blog de MÉS per Menorca: «MÉS demana revisar la Llei de l’Indult, però que no contempli els casos de...»

-

Ciudadanos i PP inicien les negociacions dos mesos després de les eleccions
Rafael Hernando (PP) i Juan Carlos Girauta (C’s) signaren
divendres el Pacte Anticorrupció que el partit taronja havia
exigit com a condició per iniciar les negociacions ara fa deu
dies. Aquesta mateixa setmana la presidenta del Congrés ha
anunciat que el primer debat d’investidura tindrà lloc el
proper 30 d’agost, data en què Mariano Rajoy intentarà
trobar el suport de la cambra. D’aquesta manera, augmenta
la pressió sobre el PSOE, tot i que Pedro Sánchez es reitera en
el no al candidat popular. Si no es produeix acord, es
tornarien a convocar eleccions per al dia de Nadal.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Ara.cat: «C's i PP signen el seu pacte anticorrupció i inicien les negociacions per a la investidura»
 Notícia a Ara.cat: «Pedro Sánchez: "No i no a Rajoy"»
 Notícia a La Vanguardia: «PP y Ciudadanos apelan a la sensatez de Sánchez y del PSOE tras firmar el pacto...»

-

Arnaldo Otegui serà el candidat a Lehendakari per EH Bildu el proper 25-S
Euskal Herria Bildu ha formalitzat aquesta setmana
les seves llistes per a les properes eleccions al
parlament basc que tindran lloc el 25 de setembre.
La llista abertzale per Guipúscoa està encapçalada
per Arnaldo Otegi, que a més és candidat a
president. El 23 d’agost la Junta Provincial
considerarà si Otegui pot presentar-s’hi, amb la
documentació de l’audiència espanyola en què
especifica que és inhabilitat fins al 2021. La segona
de la llista sobiranista per Guipúscoa és Maddalen
Iriarte. De número u per Vitòria hi ha Miren
Larrion i per Biscaia Jasone Agirre.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Vilaweb: «EH Bildu formalitza les seves llistes amb Otegi de candidat a president»
 Candidatura sencera al web d'Euskal Herria Bildu
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DUMENGE

21
Mercat agrari

DIUMENGE - DISSABTE

21 - 27
Exposició
A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

21 - 27
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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