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El CIMe encarrega un estudi d’alternatives per a l’enllaç de l’Argentina
La Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears (CMAIB) ha
instat el Consell Insular de
Menorca a modificar el
projecte de l’enllaç de
l’Argentina, situat en el tram
de la Me-1 entre Maó i Alaior
amb l’objectiu de dissenyar
una opció que no comporti un
increment del risc d’inundació
evitant l’ocupació del llit del
torrent. La Comissió demana
que no s’efectuï una afectació
major de territori, alhora que sol·licita que s’estudiï una solució al mateix nivell com per exemple una intersecció
canalitzada amb carril central de gir a l’esquerra o una rotonda a nivell. Per donar compliment a aquest requeriment
de la CMAIB, s’han definit tres alternatives, a nivell d’estudi informatiu: correcció de la proposta actual parcialment
executada amb l’arranjament del drenatge; intersecció canalitzada amb carril central d’espera per a gir a l’esquerra;
rotonda a nivell.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
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Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca encarrega la redacció de l’estudi d’alternatives per a la...»
Noticia a Menorca al dia: «El Consell estudia alternativas en el enlace de la Argentina»
Noticia a Menorca Diario: «El Consell encarga un estudio para modificar el enlace de L'Argentina»
Noticia a Menorca.info: «El Consell encarga el estudio para mejorar el enlace de La Argentina»

La UNESCO examinarà la Reserva de Biosfera de Menorca
La Reserva de Biosfera de Menorca se
sotmetrà a finals d’aquest any a
l’examen de la UNESCO amb motiu de
la seua segona dècada d’existència,
després de la declaració del 1993.
Alguns dels punts que s’hauran
d’avaluar han mogut inquietuds entre
els representats del Consell per la
qualificació que pugui obtenir l’illa en
qüestions com els recursos hídrics, les
energies renovables, el tractament de
residus o la gestió de la protecció del
territori que, en molts de casos, es
continua limitant al Parc Natural de
s’Albufera des Grau. Tot i així l’informe que exigeix la UNESCO preveu molts altres factors de caràcter social,
econòmic i cultural en els quals Menorca pot mostrar el seu gran potencial. L’informe elaborat pel CIMe ja s’ha
presentat al consell científic espanyol del programa MaB, i s'haurà de sotmetre posteriorment a la consideració del
comitè espanyol de finals d’any a París.
 Noticia a Menorca.info: «La Reserva de la Biosfera se examina ante la Unesco con asignaturas pendientes»
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L’emissari submarí de la platja de Son Parc
Propietaris de la urbanització de Son Parc han registrat
una petició formal a l’Ajuntament des Mercadal, amb
unes 250 firmes, perquè cerqui alternatives a l’emissari
submarí que es pretén construir a la platja i que abocaria
l’aigua de la depuradora d’Addaia. Un emissari submarí és
un conducte mitjançant el qual es bombeja aigua
residual, després d’un tractament primari, per conduir-la
a una certa distància de la costa. Els veïns remarquen que
els corrents marins que mouen l’arena i els freqüents
temporals de tramuntana podrien produir la ruptura de
l’emissari, cosa que podria provocar la limitació de l’ús de
la platja, segons s’indica a l’informe de viabilitat de la
depuradora d’Addaia.
 Noticia a Menorca.info: «Son Parc advierte del impacto del emisario sobre el arenal»

-

Es tancarà l’aparcament privat de Macarella, el darrer aparcament de pagament de tota l’illa
L’Ajuntament de Ciutadella, després de rebre el
suport de la Conselleria de Medi Ambient del Govern,
ordenarà la clausura immediata de l’aparcament
privat de Macarella, l’únic aparcament de pagament
que quedava a tot l’illa. La Conselleria es posa ara a
disposició del Consistori per facilitar tot el que sigui
necessari per fer efectiu el tancament de
l’aparcament, que es farà el proper 10 de setembre
segons va anunciar el portaveu de la propietat. Una
de les principals causes d’aquest tancament és que la
zona habilitada com a estacionament es troba dins
l’àrea de protecció Red Natura 2000 i l’activitat comportava l’increment de risc d’incendi en zona protegida. Ara
s’hauran d’estudiar solucions i possibles alternatives per fer front a la gran quantitat de vehicles de la pròxima
temporada.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca.info: «Medio Ambiente respalda la orden de cierre del parking de pago de Macarella»
 Noticia a Menorca.info: «Ciutadella ordena cerrar el parking ilegal de Macarella tras veinte años»
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El tram del Camí d’en Kane de Binimoti és públic, segons un recent estudi jurídic
Un estudi jurídic encarregat pel Consell Insular
de Menorca a l’advocat Josep Masot determina
que el Camí d’en Kane, al seu pas per la finca
de Binimoti, és de titularitat pública. Aquest
mateix dilluns, el ple de l’Ajuntament de
Ferreries inclourà el tram a l’inventari de
camins i béns públics. L’inventari es passarà a
exposició pública durant 30 dies i després es
remetrà el cas al Consorci de Disciplina en Sòl
Rústic, passa prèvia a la seua obertura.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «L'estudi jurídic encarregat pel Consell Insular de Menorca a l'advocat Josep Masot conclou...»
 Notícia a Menorca.info: «El Consell da por acreditado que el tramo del Camí d'en Kane de Binimoti es público»
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Part de l’ecotaxa finançarà projectes hídrics
Menorca fa passes per proposar on s'ha
d'invertir el que es recapti amb l'import del
turisme sostenible. El Consell Insular ha
informat aquest dijous a través d'un comunicat
que la millora en l'aprofitament dels recursos
hídrics serà un dels seus objectius i que, per
tant, un dels projectes que podria presentar
estarà relacionat amb l'aigua. L'ens ha explicat
també que el manteniment del Camí de Cavalls,
lligat a un catàleg de camins públics per evitarne l'erosió, les coves de Cala Blanca i la
Menorca Talaiòtica, són alguns dels projectes
que s'estan valorant.
 Noticia a Ara Balears: «El Consell de Menorca finançarà projectes hídrics amb part de l'ecotaxa»

-

El Govern reclama a l’Estat una moratòria dels projectes de prospeccions
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i
Pesca demanarà al govern de l’Estat que prengui
les mesures cautelars necessàries per garantir el
bon estat dels recursos a protegir amb la
declaració de Zona Especialment Protegida
d’Importància per al Mediterrani (ZEPIM) al
corredor de cetacis que transcorre entre les
costes de les Illes Balears, Catalunya i País
Valencià. Així, el Ministeri admet que ja s’han
iniciat de manera efectiva els tràmits per a la
declaració del corredor de cetacis. Tot i açò, el
Govern creu que aquesta declaració ha d’anar
acompanyada d’una moratòria preventiva de tots
els projectes que puguin suposar una amenaça
per a les poblacions de cetacis, ja que el Ministeri
continua mantenint els estudis sísmics que vol dur
a terme en el programa de prospecció i processament de dades dels fons marí, en el qual proposa
l’aixecament cartogràfic i la caracterització del llit
marí, tot i l’al·legació de la Conselleria que
recorda que aquest sistema és potencialment
nociu per als recursos marins i per als cetacis.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Ara Balears: «El Govern reclama a l'Estat una moratòria dels projectes de prospeccions»
 Noticia a dBalears: «El Govern sol·licita a l'Estat espanyol la moratòria de les prospeccions»
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S’aprova l’adhesió definitiva de l’Ajuntament de Maó amb l’Aliança Mar Blava
El passat dimarts, 30 d’Agost, es va publicar al BOIB
l’aprovació definitiva de l’adhesió de l’Ajuntament de Maó
a l’associació Aliança Mar Blava. L’objectiu de l’associació
és aturar les prospeccions d’hidrocarburs al Mediterrani,
per la qual cosa l'adhesió s’emmarca dins la voluntat del
consistori de treballar perquè el Govern i el Parlament de
l’Estat adoptin les mesures necessàries per declarar el
Mediterrani espanyol com a zona lliure de prospeccions
d’hidrocarburs. D’aquesta manera, també es fa ressò de la
preocupació i el rebuig de la societat balear a aquest
tipus d’explotació, que posa en risc el fràgil equilibri ecològic de la zona i amenaça sectors com el turisme, la pesca, o
l’agricultura.
Sis ajuntaments més de les Illes Balears s’han adherit a l’associació, entre els quals hi ha l’ajuntament des Migjorn
Gran. Entre la incorporació d’aquests i altres entitats de la societat civil, del sector privat i de l’administració balear,
arriben a 107 els membres que integren l’Aliança, la qual cosa és molt important per reforçar la representativitat
social de cara al Govern espanyol.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
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Entrada al web de l’Ajuntament de Maó: «S’aprova l’adhesió definitiva de l’Ajuntament a l’Aliança Mar Blava»
Noticia a Menorca Diario: «Es Migjorn también se suma a Mar Blava contra las prospecciones»
Notícia a dBalears: «Sis Ajuntaments més s'adhereixen a l'Aliança Mar Blava»
Notícia a Economía de Mallorca: «Seis ayuntamientos se adhieren a Mar Blava en contra de las prospecciones»

Es detecten fugues en el cable elèctric submarí de Cala’n Bosch
Segons el conseller de Comunicació,
hores després de la reparació del cable
per part de l’empresa Red Eléctrica es
varen detectar fugues. Des del primer
moment la fuga va ser minimitzada i
Salvament Marítim va ajudar a dispersar
la taca de manera mecànica. Gràcies a la
ràpida intervenció i a les condicions
meteorològiques, tot fa pensar que el
líquid refrigerant no arribarà a les
platges. Cal recordar que dia 8 de juliol
varen haver de tancar les platges més
properes per l’abocament d’entre
18.000 i 20.000 litres de líquid.
El conseller de Medi Ambient, Javier Ares, ha informat que el segon cable elèctric submarí entre Mallorca i Menorca
tardarà almanco tres anys. La nova infraestructura, que fa anys que està aprovada però que havia quedat paralitzada
per la crisi econòmica, serà un reforç, però no un relleu, que servirà per afermar el subministrament d’energia i
triplicar la capacitat elèctrica actual. Tindrà un cost de 60 milions d’euros.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca al dia: «Aparecen en Cala en Bosc nuevas fugas de fluido en el cable eléctrico con Mallorca»
 Notícia a Menorca Diario: «Se detectan fugas en el cable eléctrico submarino de Cala en Bosch»
 Notícia a Menorca.info: «Al menos tres años más para que entre en servicio el nuevo cable submarino»

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 042
Setmana 35, setembre de 2016

-

Menorquins pel Territori

Una batalla legal perquè les petrolieres paguin els danys del canvi climàtic
Tots hem sentit parlar dels desastres climàtics dels darrers anys,
tots com a conseqüència directa dels efectes del canvi climàtic a
nivell global provocats per l’augment de la temperatura i el
consum massiu d’hidrocarburs. Algunes víctimes han començat a
reclamar culpables. Així, el pròxim mes d’Octubre 47 grans
companyies es reuniran davant la Comissió de Drets Humans de
Filipines per explicar la seua contribució al canvi climàtic i als
danys que ha causat. Entre les empreses hi ha ExxonMobil,
Chevron i BP, que estan obligades a comparèixer.
Cal recordar que el procediment es va iniciar gràcies a la pressió de diverses organitzacions i la firma de milers de
ciutadans. El cas de Filipines és tristament injust, ja que contribueix amb un 1% de les emissions globals de CO2 i és
un dels països més vulnerables en les alteracions que s’estan produint en el clima.
 Noticia a Voz Popular: «Una batalla legal para que las petroleras paguen los daños del cambio climático»

-

Barack Obama crea la reserva marina més gran del món a Hawaii
El president d’Estats Units ha creat aquesta setmana la
reserva marina més gran del món a Hawaii. Es tracta
d’una zona amb gran diversitat d’espècies, des d'aus fins
a esculls de corall i espècies autòctones que s’estima que
tenen uns 4265 anys. El grup ecologista Greenpeace ha
definit l’acció de «valent decisió» que prohibirà la pesca
comercial i l’extracció de mineral a la regió. Per altra
banda, un dirigent d’un grup de pescadors ha manifestat
que prohibir la pesca comercial en un 60% no té sentit,
argumentant que la ciència ens diu que açò no farà més
productiva la pesca local.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a La Nación: «Barack Obama crea la reserva marina más grande del mundo en Hawái»
 Noticia a El Comercio: «Barack Obama establece la reserva marina más grande del mundo»
 Noticia a La Prensa: «Obama crea la reserva marina más grande del mundo»
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Important troballa dels Amics del Museu de Menorca a la Torre den Galmés
Durant la darrera campanya d’excavacions a la Torre den Galmés,
l’Associació d’Amics des Museu de Menorca ha fet una nova
descoberta: un clot de cinc metres de profunditat i quatre de
diàmetre. La principal hipòtesi és que es tracti d’una cisterna,
segons ha explicat Martí Carbonell, un dels codirectors de
l’excavació, però s’haurà de confirmar en els pròxims mesos una
vegada s’hagi realitzat un treball més exhaustiu. De la mateixa
manera, la seua datació apunta a una troballa d'època talaiòtica.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a IB3 TV: «Descobreixen una cisterna al jaciment talaiòtic de Torre d’en Galmés, a Alaior»
 Notícia a Menorca.info: «Un hallazgo de profundidad»
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Més de 1.000 persones reivindiquen la llengua catalana a Maó
Més de mil persones, majoritàriament joves, s’aplegaren el
passat dimecres al Concert per la llengua, que va tenir lloc a
l’exterior del pavelló del Menorca bàsquet. L’esdeveniment va
comptar amb la presència de músics d’arreu dels Països
Catalans: el cantautor mallorquí Tomeu Penya encetà la nit, i
el seguiren el grup de pop-folk principatí Els Catarres i el grup
d’ska valencià Aspencat. El concert es va allargar fins passada
la mitjanit.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «Més de 1.000 persones de festa per la llengua»
 Notícia a IB3 TV: «Un miler de persones al Concert per la Llengua de Maó»

-

Les escoles que segreguen per sexe ja no rebran més subvencions del Govern
S’acaba el concert per a les escoles del Parc Bit de
Palma, que ja no rebran cap més subvenció de la
Conselleria d’Educació del Govern Balear per segregar
per sexes. El conseller Martí March ha anunciat que el
curs passat ja s’havia decidit suspendre el concert amb
aquests centres vinculats a l’Opus Dei, però una mesura
cautelar del jutge va obligar a pagar la
subvenció. «Respectam el dret dels pares», assegura
March, però no que «es financiï amb doblers públics».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Ara Balears: «S'acaba el concert per a les escoles de les Illes Balears que segreguen per sexe»
 Notícia dBalears: «March: Les escoles del Parc Bit «no han de ser finançades amb doblers públics»»
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El Govern reforçarà la promoció turística de Menorca al Regne Unit per frenar els efectes del ‘brèxit’
L’Executiu balear s’ha compromès a dur a terme
accions promocionals específiques per tal de pal·liar els
possibles efectes que podria tenir la sortida del Regne
Unit sobre la comercialització de places turístiques a
Menorca. Aquest compromís el va traslladar el director
de l’Agència de Turisme de Balears, Pere Muñoz,
durant la reunió mantinguda aquesta setmana amb la
Fundació Foment del Turisme de Menorca.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:



Notícia a dBalears: «L’Executiu es compromet a reforçar la promoció turística de Menorca a Regne Unit per a...»
Entrada al web del CIMe: «El Govern es compromet a reforçar la promoció de Menorca al mercat britànic»
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MÉS per Menorca s’oposa a la jura de bandera espanyola per a civils a Menorca
L’exèrcit de terra espanyol ha organitzat per al proper mes
d’octubre una jura de bandera espanyola per a civils al
municipi des Castell en el qual es recomana a les dones
que no vagin maquillades «para no manchar la Bandera».
Davant l’organització d’aquest acte, MÉS per Menorca ha
presentat una iniciativa per demanar al Parlament que
insti el Govern espanyol a deixar d'organitzar actes civils
de jura de la bandera espanyola. Per MÉS per Menorca,
aquests actes d’exaltació militar suposen «una mostra de
malversació de recursos públics en la manera com
s’utilitzen els diners de tots els ciutadans», «a més de les
connotacions de menyspreu a la cultura i la llengua
pròpies».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:
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Notícia a Ara Balears: «MÉS per Menorca, contra les jures de bandera civils»
Notícia a IB3 TV: «Més demana que es deixin de fer jures de la bandera espanyola a les Balears»
Entrada al blog de MÉS per Menorca: «La jura de la bandera espanyola per a civils fomenta l’espanyolisme, genera...»

Rajoy perd dues investidures en quaranta-vuit hores, tal com es preveia
Aquesta setmana s’han celebrat els dos debats d’investidura
mitjançant els quals el candidat del Partit Popular, Mariano
Rajoy, havia d’intentar aconseguir la confiança del Congrés dels
Diputats. Sense cap novetat en el guió, aquest no ha aconseguit
cap suport més enllà del seu grup parlamentari, Ciudadanos i
Coalició Canària en cap de les dues votacions. Aquest resultat és
insuficient per esser investit. Sembla que només es podria
produir un canvi de posicions després de les eleccions basques i
gallegues, que tindran lloc el proper 25 de setembre.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:



Notícia a Ara.cat: «El Congrés rebutja Rajoy i espera que Sánchez faci el pas»
Notícia a El País: «Rajoy pierde la segunda votación de investidura y no hay expectativa de salida hasta octubre»

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

4
Mercat agrari
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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.
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6
Mercat
DIUMENGE - DISSABTE

4 - 10
Exposició
A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

4 - 10
Exposició
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DIMARTS AS MIGJORN 2016
Hora:
19.00 h - 23.00 h
Lloc:
Es Migjorn Gran
Descripció:
Com cada dimarts durant aquest estiu, i fins el 20 de setembre, trobam as
Migjorn Gran el Mercat de nit, que combina mercat i activitats vàries com les
que se’ns presenten per aquesta setmana. Podem visitar el túnel antiaeri des
Migjorn Gran (al costat de l’església) de les 19.00 h a les 21.45 h; fer la ruta
cultural Francesc d’Albranca (sortida davant la biblioteca) a les 18.30 h;
participar a Esport al carrer (al Pla de s’Església) a les 20.00 h; o gaudir del
concert amb Àngels Anglada (al Pla de s’Església) a les 22.00 h.
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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