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PIME Menorca demana solucions immediates a la carretera
La Federació de la Petita i Mitjana
Empresa de Menorca ha mostrat
de manera pública la seua
preocupació pels incidents que han
tingut lloc a la carretera general i
demana al conseller de Mobilitat,
Miquel Preto, solucions definitives
que garantesquin la conducció
segura i fluida. Els empresaris
afirmen en un comunicat que
«durant aquesta temporada està
quedant en evidència que la
carretera necessita actuacions
immediates i rigoroses, que
permetin una conducció tranquil·la
i amb garantia de seguretat».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca al dia: «Pime Menorca reclama “soluciones inmediatas” en la carretera general»
 Notícia a Menorca Diario: «Pime Menorca reclama soluciones inmediatas en la carretera general»
 Notícia a Menorca.info: «PIME pide soluciones "inmediatas" para la carretera general»

-

Els banys de fang s’enduen fins a 1,62 tones d’argila de cada platja i erosionen el territori
Els banys d’argila a les platges
de l’illa s’han convertit en una
activitat de masses i és una
pràctica que amenaça de
convertir-se en un important
problema, ja que moltes
persones que la practiquen no
saben les conseqüències que
pot tenir per al medi ambient.
Segons un estudi fet aquest
any, el Govern ha xifrat en 1,62
tones l’argila que una platja
pot perdre en una temporada a
causa d’aquesta moda que,
com la dels monticles de
pedres, comporta un seguit
d’efectes negatius per al nostre territori com l’erosió del terreny, el retrocés de la línia de la costa i el deteriorament
del patrimoni protegit, entre d'altres. Com a mesura, el Govern difondrà una nova campanya informativa per a
conscienciar dels riscos d’aquesta pràctica amb cartells que es difondran a través de les xarxes socials i també a les
oficines de turisme.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Ara Balears: «La moda d'enfangar-se el cos s'emporta 1,62 tones d'argila de les platges de Menorca»
 Notícia a Menorca.info: «Los baños de barro quitan 1,6 toneladas de arcilla a las playas»
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Nova partida econòmica per al seguiment de les reserves marines de les illes
El Govern, a través de la Conselleria de
Medi Ambient, Agricultura i Pesca,
destinarà 577.400 euros entre aquest any i
el 2020 per realitzar un seguiment de les
reserves marines que hi ha a les illes, una
de les quals està situada al nord de
Menorca. Aquest seguiment, que no es feia
des de 2011, permetrà recaptar dades per a
la millora de la gestió d’aquests espais
protegits. Els treballs de seguiment els farà
l’empresa pública Tragsatec, mitjançant
censos visuals d’immersió, amb els quals
s’estimarà la presència de les espècies més
importants en cada reserva marina i a
Menorca es farà aquest seguiment l’any
2017 i 2019. A partir de l’anàlisi de les
dades es determinaran els paràmetres
biològics de cada una de les reserves i dels
punts de control, com l’abundància
d’espècies, biomassa, riquesa específica,
índex de diversitat i estructures de talles.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca Diario: «El Govern destinará 577.400 euros al seguimiento de reservas marinas»
 Notícia a Menorca.info: «El Govern dedica unos 577.000 € a controlar las reservas marinas»

-

Saturació de vehicles als aparcaments de les platges
Des de bona hora del matí els
aparcaments públics de les platges de la
costa sud de Ciutadella estan al màxim
de la seua capacitat. Així ho indiquen els
panells situats a les proximitats de la
rotonda d’accés a les platges. Tot i les
queixes dels turistes que han de donar la
volta sense poder anar a la platja, el
tancament dels accessos no és més que
una mesura de seguretat perquè els
vehicles d’emergència tenguin espai per
circular i accedir a les platges en cas que
sigui necessari.
Mediambientalment parlant, la massificació de vehicles també té les seues conseqüències i la contaminació produïda
per les emissions és elevada, per la qual cosa el PP proposa al Govern que negociï la imposició de cotxes elèctrics a les
empreses de lloguer de cotxes. En aquest aspecte les empreses hi estan d’acord sempr que el Govern invertesqui en
els punts de recàrrega d’aquests vehicles.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «Parkings completos en las playas del sur, a las 9.30 de la mañana»
 Notícia a Menorca.info: «El PP propone al Govern que negocie la imposición de coches eléctricos a los rent a car»
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Una “tapadora” científica per cercar petroli
Aliança Mar Blava, organització que lluita contra la recerca
de petroli a la nostra costa, ha denunciat l’existència de
sondejos acústics sota una aparença científica. En concret
fa referència al projecte MedSalt-2 de sondejos acústics
que utilitza la tècnica de canons d’aire comprimit. El
projecte cerca jaciments salins que són una tapadora de
jaciments de gas, ja que solen ser indicadors que davall hi
ha hidrocarburs, segons explica el biòleg Jaume Estarellas.
Aliança Mar Blava encara lluita contra dos projectes de
prospeccions petrolieres en tramitació: el de la companyia
Spectrum, que va des del nord de Mallorca i Menorca fins al
sud d'Eivissa i Formentera, i el de l'Institut Nacional de
Geologia i Oceanografia Experimental de Trieste, que ara
haurà de superar el tràmit ambiental haurà
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a El Mundo: «Una "tapadera" científica para buscar petróleo»
 Notícia a Industrias pesqueras: «El impacto de las prospecciones del proyecto MedSalt-2 según Alianza Mar Blava»

-

Esporles es convertirà en el primer municipi a utilitzar només energia verda
Esporles serà el primer municipi de Balears que
utilitzarà energies renovables en tot l’enllumenat dels
carrers i edificis públics. L’Ajuntament ha publicat
aquest dimarts en el BOIB totes les condicions perquè
les
empreses,
cooperatives
o
societats
comercialitzadores d'energia puguin optar per oferir el
servei als més de 30 comptadors municipals. La
condició indispensable és que l’energia sigui 100%
renovable i amb certificació de Garantia d’Origen. Les
empreses tenen quinze dies per presentar les seues
propostes a l’Ajuntament per accedir al contracte, que
té una duració d’un any.
 Notícia a Úlitma Hora: «Esporles se convertirá en la primera localidad en utilizar sólo energía verde»

-

Costa Rica: 113 dies d’electricitat 100% renovable
El petit país centreamericà està batent tots els rècords
mundials i al llarg d’aquest any ja acumula 113 dies seguits
funcionant amb energies verdes, especialment per la
hidroelèctrica. Però l’eòlica, la biomassa, la geotèrmica i
l’energia solar també estan tenint un paper fonamental i
ajuden a demostrar que es poden encendre bombetes
sense necessitat de recórrer als combustibles fòssils. Molts
altres països de l'Amèrica Central també estan avançant
molt en el seu pla de descarbonitzar la generació elèctrica.
Segons dades de CEPAL, Hondures destaca amb una
capacitat renovable de 420 MW (d'un total de 457 MW).
Notícica a Energías Renovables: «Costa Rica: 113 días seguidos de electricidad 100% renovable»
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Gas Natural invertirà 120 milions en el seu primer parc eòlic a Austràlia
Gas Natural Fenosa ha firmat un contracte de 91
megawatts d’energia eòlica a Austràlia. La
multinacional espanyola invertirà 120 milions d’euros
per construir el parc eòlic i en altres inversions
associades. També haurà de finançar un programa
per promoure l’emmagatzematge domèstic i
comercial d’energia renovable amb bateries. La
construcció del parc persegueix els objectius del
Govern del Territori de la Capital d'Austràlia, és a dir,
aconseguir
que
el 2020
el 100%
de
l’energia consumida en el districte sigui renovable i
assolir la neutralitat del carbó l’any 2050.
 Notícica a Energías Renovables: «Costa Rica: 113 días seguidos de electricidad 100% renovable»

-

La universitat Catalana d’Estiu inclou una jornada sobre Menorca Talaiòtica
Enguany, com cada any, l’Institut Menorquí d’Estudis és
present a la Universitat Catalana d’Estiu. Enguany, la
participació de l’IME ha consistit a organitzar una
Jornada Menorquina sobre la Menorca Talaiòtica, en la
qual han participat Josefina Salord, Antoni Ferrer i Elena
Sintes. Les conferències, seguides per un bon nombre de
persones, han permès transmetre a fora de l’illa la
importància del patrimoni històric menorquí.


-

Entrada al web del CIMe: «La Universitat Catalana d'Estiu inclou una jornada sobre la Menorca Talaiòtica»

Una festa de fotografies
Aquesta setmana ha tingut lloc
la cerimònia d’entrega de premis
del concurs fotogràfic convocat
per l’Ajuntament de Maó amb
motiu de les festes de la Mare de
Déu de Gràcia. Es van atorgar els
premis a les modalitats de
fotografia en color, fotografia en
blanc i negre, series i fotografia
digital. Les obres guanyadores
estaran exposades al Claustre
del Carme fins al dia 6 de
setembre.


Notícia a Menorca.info: «Una fiesta de fotografías»

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 041
Setmana 34, agost de 2016

-

Menorquins pel Territori

Baleària tanca convenis amb sis entitats esportives i culturals de Menorca
La Fundació Baleària ha anunciat aquest dijous la firma
de sis acords de col·laboració amb sis institucions de
Menorca amb la intenció de donar reforç a activitats
culturals, socials o esportives amb «els grups d’interès
de l'illa». Aquestes entitats són l’Institut Menorquí
d’Estudis (IME), el Cercle Artístic de Ciutadella,
l’Associació Ciutadella Vella, el Consell de Menorca, la
Fundació per Discapacitats de Menorca, l’Associació
Gastronòmica Fra Roger i el Club Nàutic de Ciutadella.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:
 Notícia a Menorca.info: «Baleària cierra convenios con seis entidades deportivas y culturales de Menorca»

-

Ciudadanos treu importància a la corrupció i es proposa ara acabar amb la immersió lingüística
Durant les negociacions amb el Partit Popular,
Ciudadanos ha abaixat el llistó d’exigència contra la
corrupció. Així doncs, gràcies a aquesta nova
maniobra els encausats per casos de prevaricació,
negociacions prohibides a funcionaris i casos de
tràfic d’influències, de malversació de diner públic i
de suborn no haurien d’abandonar les seues
responsabilitats polítiques. Per altra banda, el partit
d’Albert Rivera ha posat una nova exigència damunt
la taula: l’aplicació del trilingüisme a l’escola. Açò sí,
només en aquelles comunitats amb una llengua
oficial diferent de la castellana.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:



-

Notícia a VilaWeb: «Ciutadans flaqueja amb el PP i la corrupció i es fa el valent contra la immersió»
Notícia a ARA.cat: «C’s proposa destinar els inspectors de l’Estat a combatre la immersió»

Otegui afirma que la junta electoral ha comès una «greu equivocació»
Arnaldo Otegui ha afirmat aquesta setmana que
és una «greu equivocació des del punt de vista
jurídic» que la Junta Electoral de Guipúscoa l’hagi
exclòs de les llistes electorals. Per aquest motiu,
EH Bildu ja ha anunciat que recorrerà la decisió.
En conseqüència, el Jutjat Contenciós de Sant
Sebastià s’haurà de pronunciar abans del 2 de
setembre. En cas que aquesta instància confirmi
la decisió de la Junta Electoral de Guipúscoa,
encara podrà recórrer al Tribunal Constitucional.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:



Notícia a VilaWeb: «Otegi considera coherent mantenir el seu nom al capdavant de la candidatura»
Notícia a ARA.cat: «La Junta Electoral frena la candidatura d’Otegi a lehendakari»
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Trobada amb el Conseller de Mobilitat del Consell Insular de Menorca
El passat divendres 26 d’agost, representats de Menorquins pel Territori ens vam reunir a la seu del Consell Insular de
Menorca amb el Conseller de Mobilitat, Miquel Preto. La reunió va servir, principalment, per tractar l’estat actual de
les obres de la carretera Me-1. Després d’aquesta trobada, des de Menorquins pel Territori ens reiteram en la nostra
posició vers la carretera Me-1. Així, consideram que Menorca no necessita grans obres ni grans infraestructures, sinó
solucions respectuoses amb el territori i la condició de Reserva de la Biosfera.

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

28

AGROMAÓ
Hora:
Lloc:
Descripció:

Mercat agrari
DIUMENGE - DISSABTE

28 - 3
Exposició

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.

31

CONCERT PER LA LLENGUA
Hora:
20.30 h
Lloc:
Pavelló de Menorca (Maó)
Descripció:
El proper 31 d'agost a partir de les 20.30 h se celebrarà el primer Concert per la
llengua a Maó, un festival itinerant en què cada any participen els artistes més
destacats del panorama musical català. En aquesta primera edició el cartell el
constitueixen Els Catarres, Aspencat i Tomeu Penya. Preu: 25€, 18€ (anticipada),
15€ (residents de Maó i Es Mercadal).

Concert

CONCERT DE CLARINET
Hora:
20.00 h
Lloc:
Auditori de Ferreries
Descripció:
Concert de cloenda del IV Curs de Clarinet Illa de Menorca, organitzat pels
professors de clarinet de les escoles de música de Menorca.

A Barcelona

-

DIMECRES

menorquinspelterritori.org
contacte@menorquinspelterritori.org
DIUMENGE - DISSABTE LA MÀQUINA DE PENSAR. RAMON LLULL I L’ARS COMBINATÒRIA
Hora:

Tot el dia
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DISSABTE

3
Acte sobiranista
A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

21 - 27
Exposició
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CAP A LA REPÚBLICA DELS MENORQUINS
Hora:
19.00 h
Auditori de Ferreries
Lloc:
Descripció:
Acte sobiranista organitzat pels partits signants del manifest Menorquins pels
Països Catalans. Poemes de Jordi Odrí i Josep Joan Casasnovas, glosat menorquí
i música de Maria Àngels Gornés.
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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