Setmana 36
Setembre de 2016

menorquinspelterritori.org

Menorquins pel Territori

@Menorquinspt

menorquinspelterritori

Butlletí núm. 043
Setmana 36, setembre de 2016

-

Menorquins pel Territori

Incendi forestal a s’Arenal d’en Castell
La matinada del dimarts 6 de setembre es va viure un
episodi tràgic que per sort no va anar a més. Poc abans de
les dues de la matinada es declarava un incendi forestal a
la zona de Coves Noves, a s’Arenal d’en Castell. El fort vent
que bufava va desviar l’incendi cap a zones residencials,
cosa que va motivar el desplaçament preventiu de 600
veïns. Després d’hores de cremar, el foc va menjar-se un
total de 29,4 hectàrees de zona forestal i 7,3 hectàrees de
terreny urbà. Durant el vespre de dimecres a dijous, un
equip de l’Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) va
romandre atent a les darreres brases i va declarar l’incendi
oficialment extingit el capvespre del mateix dijous. Els
agents de medi ambient que n’han investigat les causes
han determinat que el foc va començar per uns jocs
d’infants, possiblement per un petard.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
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Entrada al web del CIMe: «L’incendi forestal declarat aquesta matinada a Menorca, que ha cremat 36,7 ha, està estable»
Noticia a Menorca al dia: «Estabilizado el incendio que ha obligado a desalojar a 600 personas en Addaia, Arenal d’en...»
Noticia a Ara Balears: «Els petards que han llançat uns nins han causat l'incendi de Menorca»
Noticia a Menorca Diario: «Grave incendio en la zona de S'Arenal den Castell y Addaia»
Noticia a Menorca.info: «La explosión de un petardo, origen del incendio del Arenal d'en Castell»
Noticia a Menorca.info: «El Ibanat da por extinguido el incendio del Arenal d’es Castell»

València blinda el sòl cremat davant la construcció
Després dels devastadors incendis del nord d’Alacant, la Generalitat
Valenciana intensificarà el blindatge dels terrenys afectats pels
incendis. Segons ha declarat Ximo Puig, president de la Generalitat
Valenciana, l’objectiu és que ningú tengui el més mínim interès a
cremar el bosc per cap requalificació del sòl. La prohibició reforçada
s’introduirà en la reforma de la Llei d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge. El president també ha recordat que el Govern
autonòmic ja havia suprimit la Llei d’Acompanyament dels
Pressupostos, aprovada l’any passat, que obria la porta al fet que
excepcionalment es pogués urbanitzar sòl cremat.
 Notícia a El País: «El Gobierno valenciano blindará el suelo quemado ante la construcción»

-

Les Illes Balears continuen en alerta per sequera
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Pesca,
Vicenç Vidal, ha anunciat aquest dijous que la unitat
de Palma ha entrat en alerta per sequera, segons
l’índex de sequera hidrològica del mes d’agost. Vidal
també ha explicat durant la roda de premsa que
Menorca passa a situació de pre-alerta i que dels 67
municipis que hi ha a les illes, 27 estan en situació
d’alerta, una xifra que representa el 40 per cent dels
municipis de totes les Balears.
 Notícia a Menorca.info: «El 40% de los municipios de Balears están en alerta por sequía»
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Unanimitat a Ferreries per municipalitzar el camí de Binimoti
Fita històrica a Ferreries. El clamor popular que es viu a
Ferreries es va veure reflectit al ple de l’Ajuntament
quan es va aprovar per unanimitat incloure el tram del
Camí d’en Kane que passa per la finca de Binimoti a
l’inventari municipal. Així, tal com recomana l’informe
Masot, en demostrar la titularitat pública d’aquest tram
es procedirà a l’obertura del camí, deu anys després del
seu tancament.
 Noticia a Menorca.info: «Unanimidad en Ferreries para que el camino de Binimoti sea municipal»

-

El camí de Binigaus també és de titularitat pública
Després de la feina feta al Camí d’en Kane per demostrar-ne la
titularitat pública, la Coordinadora de Camins de Menorca ha
posat la mirada en el camí de Binigaus, que roman tancat des de
fa tres anys tot i que l’informe Masot també constata que és de
titularitat municipal. S’acusa l’Ajuntament des Migjorn Gran de
no moure fitxa per reobrir el camí, i l’alcalde, Pere Moll, nega
l’acusació i afirma que sí que s’està actuant i negociant amb la
propietat i al·lega que la situació de Binigaus i l’estratègia
consensuada amb la presidenta del CIMe és molt diferent a la
del Camí d’en Kane.
 Notícia a Menorca.info: «Es Migjorn negocia con la propiedad la reapertura del camino público de Binigaus»

-

Es redueix el nombre d’accidents aquest estiu a les nostres carreteres
Les carreteres de Menorca han registrat aquest estiu un
total de 79 accidents, 16 menys que el 2015, tot i que les
pitjors previsions n’auguraven un augment per la major
aglomeració de vehicles. A més, disminueix el nombre de
ferits greus. Així, es contabilitza una reducció del 16’8%
respecte de l’any passat segons les dades aportades per la
Guardia Civil de Trànsit.
 Notícia a Menorca.info: «El número de accidentes en las carreteras baja un 16,8% este verano»

-

Aliança Mar Blava adverteix que el corredor de cetacis fa inviable les prospeccions
Aliança Mar Blava ha dirigit un escrit al ministre interí d’Industria, Energia i Turisme en què l’adverteix de la
inviabilitat procedimental de les sol·licituds dels dotze permisos d’investigació d’hidrocarburs “Nordest 1” a “Nordest
12” realitzades per Cairn Energy. En concret, l’Aliança explica una sèrie de raons que segons ells creuen que farien
absolutament inviable superar la tramitació ambiental en els permisos d’investigació d’hidrocarburs a la zona del
Corredor de Migració de Cetacis que el Govern espanyol volia declara com a ZEPIM. De fet, el MAGRAMA ja ha
començat de manera efectiva els tràmits per a la declaració d’aquest corredor com a ZEPIM.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Europa Press: «Mar Blava advierte de que el corredor de cetáceos hace inviable las prospecciones»
 Noticia a Nou Diari: «Advierten de la incompatibilidad de las prospecciones con la protección del corredor de...»
 Entrada al web d’Aliança Mar Blava: «Alianza Mar Blava informa al MINETUR sobre la protección internacional...»
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L’organisme viu més gran del món s’està morint
L’organisme viu més gran del món és una planta de
posidònia oceànica de vuit quilòmetres de longitud.
Fa més de 100.000 anys que és entre les illes de
Eivissa i Formentera, i ara s’està morint. La posidònia
és un dels majors pulmons d'absorció de CO2 del
món. El 5% de la posidònia del Mediterrani es troba
allà, i un estudi apunta que les praderes poden
produir anualment pesca, matèria orgànica, protecció
de costes i altres béns per valor de 14.500 euros per
hectàrea i any. Aquestes també generen 20 litres
d’oxigen diaris per metre quadrat. Una de les causes
de
la i cadenes
seuade les embarcacions,
mort
són
són les àncores
que
ho arrosseguen tot. També, quan la temperatura del mar arriba
als 28º la seva taxa de mortalitat es triplica. El Mar Mediterrani està en un procés de tropicalització pel canvi climàtic
que fa augmentar la temperatura de l’aigua.
 Noticia a El Mundo: «El organismo vivo más grande del mundo se muere»

-

Eurodiputats alerten de la falta de normes per controlar els danys del sector petrolier
Els eurodiputats que conformen la Comissió de Medi Ambient
opinen que existeix una falta de normativa que ofereixi una
resposta davant accidents i incidències de la industria petroliera i
de gas mar endins. Critiquen sobretot que la directiva no estableix
un marc europeu global en matèria de responsabilitat. En cas que
és produís un accident les normes no estarien harmonitzades i per
açò demanen garantir la igualtat d’accés a la justícia tant per a les
víctimes com a la indemnització per als danys causats. També
demanen que es facin de manera regular anàlisis de reg i
avaluacions d’impacte ambiental per a totes les operacions que es
facin. Aquesta és una de les peticions habituals de la pesca
europea que se sent amenaçada per l’expansió de les petrolieres.
 Noticia a Faro de Vigo: «Eurodiputados alertan de la falta de normas para controlar los daños del sector petrolero»

-

Espanya, el curiós cas del país del sol sense negoci solar
Les dades de la Unió Espanyola Fotovoltaica revelen que el país del
sol, que cada any bat rècords de turisme gràcies entre altres coses
als seus dies lluminosos i solejats, ha desaparegut de la carrera per
al desenvolupament de l’energia amb més futur mentre aquesta
creix arreu del món. El 2015 la instal·lació mundial de potència
fotovoltaica va marcar un altre rècord. Una tecnologia d’origen
europeu però que s’ha fet global i s’estén gràcies al
desenvolupament tecnològic i el seu preu. Les barreres que hi ha
hagut a Espanya són el pagament del col·loquialment conegut
“impost del sol” per a les instal·lacions d’energia autoconsumida.
També la penalització de la instal·lació de bateries, que no es
permetin les instal·lacions fotovoltaiques comunitàries, es castiguin
infraccions desproporcionades i la manca de procediments de
mesura i guies d'instal·lació.
 Noticia a BEZ: «España, el curioso caso del país del sol sin negocio solar»

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

Butlletí núm. 043
Setmana 36, setembre de 2016

-

Menorquins pel Territori

PSIB i MÉS sol·liciten la retirada i derogació de les revàlides de la LOMQE
Els grups parlamentaris del PSIB i de
MÉS han fet pública una proposició no
de llei conjunta en la qual sol·liciten la
retirada i derogació de les revàlides de
la Llei Orgànica per a la Millora de la
Qualitat Educativa (Lomqe) i en la qual
també
demanen
al
Ministeri
d'Educació la convocatòria de la
Conferència Sectorial d'Educació. La
proposta va ser registrada el divendres
2 de setembre, ja que, segons han
explicat des del PSIB, aquesta
avaluació «no cerca la millora de la qualitat de l'ensenyament sinó que ataca la igualtat del sistema perquè afavoreix
a tots aquells que poden preparar-la i condemna a tot aquell que no la superi, ja que no dóna cap alternativa per
continuar amb la seva formació personal».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «PSIB i de MÉS sol·liciten la retirada i derogació de les revàlides de la LOMQE»
 Notícia a 20minutos: «PSIB y MÉS piden la retirada de las reválidas de la LOMCE»
 Notícia a Mallorca Conficencial: «El PSIB y Més se suman a la solicitud de retirada de las reválidas LOMCE»

-

L’Escola de Salut Pública de Menorca posa l’accent en la crisi dels refugiats
Aquest any, l’Escola de Salut Pública de Menorca
organitza dues activitats relacionades amb la crisi
dels refugiats per tractar-se d’una de les
problemàtiques més rellevants de l’àmbit
internacional. Primerament s’organitzarà una
exposició del Comitè Espanyol d’ACNUR “Jóvenes
refugiados. Salir del exilio”, que es podrà visitar a
partir del 20 de setembre a la seu de l’Institut
Menorquí d’Estudis, i més endavant a l’Espai Xec
Coll de Ciutadella. Per altra banda, dia 22 tindrà
lloc una taula rodona a sobre “Refugiats a la Unió
Europea: els drets humans, la salut pública i la
sanitat universal”.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:



Entrada al web del CIMe: «L’Escola de Salut Pública de Menorca organitza dues activitats relacionades amb lacrisi dels...»
Notícia a Menorca Diario: «La Escuela de Salud Pública hará actividades sobre refugiados»
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Clam per la República dels menorquins
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Dissabte passat l’Auditori de Ferreries va
acollir l’acte Cap a la República dels
menorquins,
impulsat
pels
partits
sobiranistes de l’illa: PSM-Més per Menorca,
Esquerra Republicana de Menorca i Iniciativa
Verds-Equo. L’acte va tenir un to festiu i va
incloure una lectura de poemes a càrrec de
Jordi
i Bep
JoanCap
Casasnovas,
música de
Dissabte passat l’Auditori de Ferreries
va Odrí
acollir
l’acte
a la
Maria
Àngels
Gornés ide
glosa
República dels menorquins, impulsat pels
partits
sobiranistes
l’illa:de Socademots.
PSM-Més
per Menorca,
Republicana
Menorca
i Iniciativa
L’acte reivindicà la constitució de Menorca
en subjecte
políticEsquerra
sobirà amb
les eines de
d’un
estat, entesa
com l’única via per
Verds-Equo.
L’acte
va
tenir
un
to
festiu
i
va
incloure
una
lectura
tal d’assolir les màximes quotes de benestar social. A l’acte hi assistiren diferents personalitats del móndepolític i cultural
poemes a càrrec de Jordi Odrí i Bep Joan Casasnovas, música de
del país.
Maria
Àngels Gornés i glosa de Socademots. L’acte reivindicà la
No t’oblidis de contrastar totes les fonts
d’informació:
constitució
Menorca
en subjecte
polític sobirà amb les eines d’un
 Notícia a Ara Balears: «Menorca
exposa el de
camí
cap a la seva
república»
estat,
entesa
com
l’única
via
per
tal
d’assolir les
quotes de
 Notícia a VilaWeb: «PSM, IV-Equo i ER proposen avui la creació d’una ‘República
delsmàximes
menorquins’»
 Notícia a dBalears: «Primeresbenestar
passes persocial.
a construir
la República
dels menorquins»
A l’acte
hi assistiren
diferents personalitats del món
polític i cultural del país.

L’exministre Soria renuncia a ocupar una cadira al Banc Mundial

-

El govern central que dirigeix Mariano Rajoy va designar a José Manuel
Soria, l’exministre famós per l’impost del sol i per l’escàndol dels papers
de Panamà, com a representant de l’estat espanyol al Banc Mundial.
Soria hauria ocupat el lloc de Director Executiu del Banc Mundial durant
més de dos anys, càrrec pel qual hauria percebut un salari de 226.000
euros anuals lliures d’imposts. Davant la polèmica generada —PSOE,
UP, ERC, PNB i grup mixt havien sol·licitat la compareixença del ministre
d’economia en funcions, Luís de Guindos, al Congrés—, Soria ha
renunciat al càrrec.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació:
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Notícia a El País: «El Gobierno elige a José Manuel Soria para ocupar un alto cargo en el Banco Mundial»
Notícia a La Vanguardia: «La Mesa del Congreso da vía libre a las peticiones de comparecencia de Guindos por el...»
Notícia a VilaWeb: «Soria renuncia a ser candidat a director executiu del Banc Mundial»

Seguim fent feina, nou curs a Barcelona!
Un any més s’està acabant l’estiu i prest serà hora de tornar a començar el curs amb normalitat, reprendre la feina
dels projectes amb què hem estat treballant fins ara i crear-ne de nous marcant nous objectius, com també fer una
valoració i veure l’estat de la qüestió de cada un dels projectes. Així, a partir del proper dia 17, ens trobareu cada
dissabte a les 16.30 h a l’Espai Mallorca (Plaça de Vicenç Martorell, 1-2), la nostra segona casa a Barcelona, on
celebram les assemblees. Animam a totes aquelles persones interessades amb les nostres lluites a participar-hi!
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DUMENGE

11
Mercat agrari
DIJOUS

15
Presentació de tesi
DIVENDRES

16
Glosa
DIJOUS i DISSABTE

15 i 17
Visites guiades
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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.

ESTRUCTURA DE COMUNITATS D’ODONANTS EN SISTEMES MEDITERRANIS
Hora:
20.00 h - 22.00 h
Lloc:
Can Victori, seu de l’IME
Descripció:
Els sistemes aquàtics mediterranis són estudiats arreu del món perquè
representen un medi molt exigent per a la flora i fauna que alberguen. Les
libèl·lules formen part de la seva fauna i, en aquesta tesi doctoral, les
comunitats de libèl·lules han estat estudiades com alguna cosa més que un
simple llistat d’espècies. Per a més informació clicau aquí.
GLOSA AL NATURAL: ENGINY I IMPROVISACIÓ SOBRE EL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL
Hora:
21.00 h
Lloc:
Casa de Cultura, Ciutadella
Descripció:
Enginy i improvisació sobre el coneixement del medi natural, a càrrec d'un grup
de glosadors de Soca de Mots. Sala d'actes de la Casa de Cultura. Organitzat per
la Secció de Ciències Naturals de l'Institut Menorquí d'Estudis.
VISITES GUIADES A SON BOU I CALA’N PORTER
Hora:
18.00 h - 19.30 h
Lloc:
Sala d’Exposicions El Roser, Ciutadella
Descripció:
L'Ajuntament d'Alaior ofereix dues visites guiades a Son Bou i Cala'n Porter per
tal de conèixer aquestes dues emblemàtiques platges del sud de l'illa des d'una
perspectiva més ambiental. Les visites són gratuïtes i les places són limitades.
Per a més informació i/o apuntar-se abans del 10 de setembre: al 971 371 002
ext.148 o bjordi@aj-alaior.org (el lloc de trobada s'indicarà un cop s'hagin
inscrit)
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DIUMENGE - DISSABTE

11 - 17
Exposició
A Barcelona
DISSABTE

17
Concert
DIUMENGE - DISSABTE

11 - 17
Exposició
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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.
CANTADA POPULAR
Hora:
21.00 h
Lloc:
Espai Mallorca
Descripció:
Després de les vacances, l’Espai Mallorca obre la nova temporada amb tot de
noves activitats. Aquesta setmana no ens podem perdre la cita musical en la
qual l’Espai es convertirà en un espai on cantar aquelles cançons que ens
recorden les vetlades de les nostres illes.
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 òpti a. Es mostren també els rastres del seu pensament en diverses
disciplines artístiques, com en la literatura disciplines artístiques, com en la
literatura —Rayuela de Cortázar— o en la música de John Cage. Per a més
informació clicau aquí. Preu: 6€/4€ reduït.
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