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El Consell Insular de Menorca presenta el projecte de millora del nus d’accés a Alaior
El conseller de Mobilitat, Miquel Preto, i el director insular del
departament, Joan Sales, varen presentar el projecte de millora de
la carretera Me-1 del tram Maó-Alaior, que afecta el nus d’accés a
aquest últim poble. La revisió s’ha basat a mantenir la mateixa
tipologia de rotonda inferior però reduint-ne les dimensions
notablement (de 90 a 55 m) i resoldre al mateix temps mancances
com ara les línies elèctriques. El CIME preveu començar les obres
el primer trimestre del 2017, el pressupost de les quals serà d’uns
1’5 milions d’euros. Aquest tram, apunta Preto, era l’únic que no
generava controvèrsies i que disposa de consens social per dur a
terme la millora.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
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Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca presenta el projecte de millora del nus d’accés a Alaior»
Notícia a Menorca al dia: «Así será el nuevo acceso a Alaior en la carretera general»
Notícia a Menorca Diario: «El Consell reduce las dimensiones de la futura rotonda de Alaior»
Notícia a Menorca.info: «Las obras de la rotonda de Alaior costarán 1,5 millones y se iniciarán en 2017»

Un nou hotel a la platja Sant Tomàs
L’Ajuntament des Migjorn Gran ha donat el vistiplau per construir un
nou hotel a Sant Tomàs perquè es complien tots els requisits. Així,
s’amplia la capacitat d’allotjament per a l’estiu, el contrari del que
necessita Menorca segons el GOB. Amb tot, Agrytursa podrà construir
l’hotel, de cinc estrelles, i vint habitatges unifamiliars. El batle ha
declarat que açò beneficiarà tot el poble, ja que generarà llocs de feina
durant les obres i durant el seu funcionament. A més, també
comportarà un ingrés derivat dels imposts d’obres i d'activitat turística.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del GOB Menorca: «Els discursos i les dades»
 Notícia a Menorca.info: «La promotora de Sant Tomas podrá construir el hotel de cinco estrellas»
 Notícia a Menorca.info: «Es Migjorn concede licencia a Agrytursa para construir el hotel de Sant Tomàs»
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Avui Menorca no rebria el títol de Reserva de la Biosfera
L’exdirector de l’OBSAM, Sergi Marí, afirma que ara Menorca no
passaria l’examen de la UNESCO per rebre aquesta distinció.
Marí argumenta que la visió del món ha canviat i que la UNESCO
ara demana altres implicacions del territori amb el medi
ambient. Mentrestant, Menorca no s’ha renovat. Els dos pilars
que esmenta com els que s’haurien de revisar són les energies
renovables i la cultura de l’aigua, que actualment és
malbaratadora. També lamenta que el 1993 existís una voluntat
política unànime vers el territori i ara, en canvi, no. L’exdirector
ho veu clar: el PP ha romput aquesta homogeneïtat venent que
el PTI era un fre per al progrés de Menorca.
 Noticia a Menorca al dia: «¿Por qué no lograría Menorca hoy el título de Reserva de Biosfera?»
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Tots els pous d’aigua de Maó superen el límit de nitrats permesos
Tots els set dipòsits de Maó tenen una
concentració de nitrats per damunt del que
estableix la normativa vigent. Amb açò, no se'n
recomana l'aigua per al consum humà. Respecte
al mes passat, Sant Climent s'afegeix a la llista, a
la qual ja estan abonats la majoria de pous del
municipi. Alguns duen mig any amb excés de
nitrats. El més contaminat és el de Cala Llonga,
amb 64,5 mil·ligrams per litre, quan el màxim
permès són 50. De fet, Favàritx, Es Grau i
Llucmaçanes també superen els 60 mil·ligrams
per litre.
 Notícia a Menorca.info: «Todos los pozos de agua de Maó superan el límite de nitratos permitidos»

-

El GOB considera un “frau” vendre platges saturades com a verges
El GOB dóna suport a la decisió de l’Ajuntament de
Ciutadella de tancar l’aparcament il·legal de Macarella.
Miquel Camps afirma que Macarella i Macarelleta sofrien
una pressió humana per damunt de les seues possibilitats,
amb aquest aparcament com a causa principal. Segons el
portaveu, en aquest futur immediat s’haurà d’analitzar la
situació: pensar quina pressió volem sotmetre a la platja, i
si n'hi ha prou amb l’aparcament públic o no. A més,
explica Camps, hi ha altres solucions com emprar busos
llançadora o habilitar places per als cotxes a una zona més
allunyada, o llogar una finca tal com s’ha fet a Punta Nati.
 Noticia a Menorca.info: «El GOB tilda de «fraude» promocionar como playas vírgenes zonas saturadas»

-

Millora de camins de Menorca
Per una banda, el Consell proposa a Alaior cofinançar el
manteniment de la carretera de Son Bou. El conseller de
Mobilitat, Miquel Preto, i el regidor Emilio Agis han
arribat a un conveni per revisar la conservació i
manteniment de les carreteres de la xarxa viària local. A
més, han acordat firmar un altre conveni de
col·laboració, amb finançament compartit, per millorar
el camí de Rafal Rubí.
Per altra banda, el Consell Insular i l’ajuntament de
Ferreries han firmat un conveni de col·laboració per les
obres de millora del Camí de Son Vives. El cost total que
repartiran i pagaran la meitat cada institució és de
16.450 euros.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «El Consell propone a Alaior cofinanciar el mantenimiento de la carretera de Son Bou»
 Notícia a Menorca al dia: «16.450 euros para mejorar el Camí de Son Vives en Ferreries»
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Ajudes al sector agrari
El departament de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca i
el GOB han subscrit un conveni de col·laboració per impulsar el
sector agrari mitjançant un programa que planteja punts
d’enteniment i treball conjunt de gestors, propietaris i entitats de
custòdia, a les quals poden sumar-se altres agents per trobar un
front comú per arribar als objectius marcats de caire
mediambiental i econòmic.
 Noticia a Menorca al dia: «El Consell aporta 20.000 euros para impulsar los acuerdos de custodia del territorio agrario»

-

Aprovat el Pla Anual 2016 d’Impuls del Turisme Sostenible
Aprovat el Pla Anual 2016 d’Impuls del Turisme Sostenible amb les
aportacions presentades pel Consell Insular de Menorca. Cal destacar
que aquest Pla recull totes les propostes presentades pel Consell
Insular de Menorca: incloure entre els projectes a potenciar els filtres
verds i campanyes contra fuites d’aigua; allargar el termini de
presentació de projectes a 30 dies hàbils i eliminar el privilegi que els
projectes del Govern de les Illes Balears seran de finançament
prioritari per igualar així tots els projectes de les administracions.
 Entrada al web del CIMe: «Aprovat el Pla Anual 2016 d’Impuls del Turisme Sostenible amb les aportacions...»

-

Entrevista a Agustí Mercadal sobre la sobirania alimentària
El veterinari Agustí Mercadal va fer una xerrada sobre sobirania
alimentària el passat dissabte 10 de setembre en el marc de la Fira
Agroecològica de Ciutadella. Mercadal és voluntari de VSF-Justícia
Alimentària Global, veterinari de professió, màster en Agroecologia
i grau en Gestió Forestal i Conservació del Medi Natural.
 Noticia a Menorca al dia: «“Resulta penoso que en una isla como Menorca se consuma tanta carne fresca o...»

-

Troben alts nivells de microplàstics als peixos capturats a Mallorca
El plàstic constitueix entre el 42 i el 80 % de les preses ingerides
en els peixos agafats en diferents zones costeres de Mallorca i
Eivissa, segons l’Instituto Español de Oceonografía. L’informe
realitzat determina que un de cada sis peixos comercials que
habita a la costa espanyola conté microplàstics, encara que, de
moment, no hi ha evidències d’efectes negatius per a la salut
humana.
 Notícia al Diario de Mallorca: «Descubren altas dosis de microplàsticos en los peces capturados en Mallorca»
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Protegits de la pesca destructiva 1.400 km2 entre Mallorca i Menorca
La plataforma Oceana, després de molta
pressió, celebra la creació de zones
protegides de pesca al Canal de Menorca i
la modesta ampliació d’una altra zona a
l’est de Cabrera. Aquestes àrees
permetran
preservar
formacions
coral·lígenes i altres hàbitats formats per
algues on s’alimenten i reprodueixen
nombroses espècies, que des del 2006
s’han de protegir legalment. Oceana ha
treballat durant quatre anys per tal que es
complís la legislació internacional i
deixessin d’utilitzar-se tècniques de pesca
destructives al Canal de Menorca.
 Entrada al web Oceana.org: «Protegidos de la pesca destructiva 1.400 km2 entre Mallorca y Menorca»

-

L’escalfament global arriba a Maó amb una mostra itinerant
El passat dilluns a l’Esplanada de Maó es va
inaugurar l’exposició itinerant “L’àrtic es trenca”,
organitzada per CosmoCaixa i que estarà oberta
a tot el públic fins dia tres d’Octubre. Al llarg del
recorregut per l’exposició es pretén mostrar i
conscienciar sobre el paper fonamental que juga
l’Àrtic i la regió polar a l’hora de regular el clima
de la terra. A més, s’exposa el perill en què es
troba aquesta regió, que es va fonent per
l’escalfament global i, en conseqüència, es
deteriora el seu ecosistema.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca al dia: «El calentamiento global llega a Maó con una muestra itinerante»
 Noticia a Menorca Diario: «Maó muestra cómo el Ártico se derrite1»

-

El Regne Unit instal·la 70 vegades més energia solar que Espanya
Tot i ser un dels països amb més hores de
sol d’Europa, Espanya es troba entre els que
manco ha incrementat la seua producció
d’energia solar. Mentre altres membres de
la Unió Europea amb una quantitat molt
inferior d’hores de sol —com Alemanya o
Regne Unit— han arribat a 3.500 i 1.500
megawatts més respecte a l’any anterior,
l’estat espanyol només ho ha fet en 49.

 Noticia a Público: «Reino Unido instaló 70 veces más energía solar que España»
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L’Ajuntament de Barcelona se suma a l’Aliança Mar Blava
L’Ajuntament de Barcelona s’ha adherit a la
plataforma antipetroliera Aliança Mar Blava i,
d’aquesta manera, s’ha sumat activament a un
moviment que pretén aconseguir la declaració del
Mediterrani espanyol com a zona lliure de
prospeccions i explotació d’hidrocarburs. Per la
seua banda, Aliança Mar Blava ha expressat el seu
agraïment a l’Ajuntament de Barcelona per la
decisió de participar en la lluita.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Nou Diari: «El Ayuntamiento de Barcelona se adhiere a la Alianza Mar Blava contra las prospecciones»
 Notícia a Diario de Ibiza: «El Ayuntamiento de Barcelona se adhiere a Mar Blava»

-

El Consell impulsa un pla per promocionar els vehicles elèctrics a l’illa
Després de diversos intents per promocionar el cotxe elèctric
a Menorca, ara se'n posa en marxa un de nou. L’empresa
que ho està promovent, Sorenoid, treballa des de fa mesos
amb diferents administracions per fer una passa endavant
amb un pla integral que prevegi la participació pública i
privada amb l’objectiu de promoure la mobilitat elèctrica en
les administracions i empreses menorquines i presentar així
Menorca com una “Smart Island”, en consonància amb el
títol de Reserva de la Biosfera.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca.info: «Apoyo público a un nuevo plan para impulsar el coche eléctrico en la Isla»
 Noticia a Menorca Diario: «El Consell impulsa un plan para promocionar los vehículos eléctricos»
 Noticia a Menorca.info: «Recargar los coches eléctricos será gratis durante 2 años en Ciutadella y Maó»

-

Política dels accidents?
Durant aquest estiu que sembla a punt d’acabar, hi ha hagut per a cada accident succeït a la carretera general moltes
veus que han aprofitat per demanar-ne un desdoblament o qualque intervenció faraònica, argüint a una seguretat
que, per a aquests, manca actualment a la Me-1.
Davant d’aquestes polèmiques generades, el nostre col·lectiu va optar per demanar i trobar-se amb el conseller de
Mobilitat, Miquel Preto, per tractar l’estat de la qüestió de la carretera general.
Com molts recordareu, l’associació assembleària de Menorquins pel Territori va néixer justament per oposar-se a les
obres que es realitzaven a la Me-1. Des de llavors han passat moltes coses, i ara, encara, tenim la carretera en estat
d’obres. No obstant açò, vam aprofitar perquè el conseller, com ja havíem fet amb l’anterior govern, ens expliqués la
situació de les obres...
Clica aquí per continuar llegint.
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Encaram el nou curs a Barcelona
Després de passar l’estiu a Menorca i descansar un poc del curs anterior, sense deixar de fer feina, dissabte passat
ens vam tornar a reunir a l’Espai Mallorca per continuar fent feina i marcar els objectius per encarar aquest nou curs.
Si estau interessats i voleu participar en qualque projecte o proposar-ne de nous, no dubteu en sumar-vos a la lluita!

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

25
Mercat agrari
DIJOUS

29
Recital textos
literaris

menorquinspelterritori.org

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.

TRADUCCIÓ EN DIRECTE DE TEXTOS LITERARIS EN MOTIU DEL DIA DE LA TRADUCCIÓ
Hora:
20.00 h - 21.00 h
Lloc:
Sala d'actes Biblioteca de Maó
Descripció:
L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana AELC de Menorca organitza una
activitat entorn de la celebració del dia internacional de la traducció. Hi
intervindran Carme Cloquells i Pere Gomila, que oferiran una demostració de la
tasca de traduir en directe amb diàleg amb el públic.
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DIVENDRES

30
Cantata
DILLUNS - DIVENDRES

26 - 30
Exposició
DIUMENGE – DISSABTE

25 - 1
Exposició interactiva
A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

25 - 1
Exposició
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RAMON LLULL I LA RECERCA DE LA VERITAT
Hora:
19.00 h – 21.00 h
Lloc:
Descripció:
Presentació de la cantata infantil Ramon Llull i la recerca de la veritat del músic
Francesc Vicens i lletra de Sebastià Sansó. Presenta l'acte Miquel Àngel Maria,
conseller de cultura del Consell Insular.
EXPOSICIÓ 30 ANYS IME
Hora:
Dilluns, dimecres i divendres: 9.00 h – 14.00 h
Dimarts i dijous: 17.00 h – 20.00 h
Lloc:
Can Victori (Seu de l’IME), Maó
Descripció:
En motiu dels 30 anys d’història de l’Institut Menorquí d’Estudis es mostra en
format d’exposició un recull de tota la feina i projectes duits a terme durant
aquest període.
L’ÀRTIC ES TRENCA
Hora:
De dilluns a divendres: 12.30 h – 14..00 h i 17.00 h – 21.00 h
Dissabtes, diumengs i festius: 10.30 h – 14.30 h i 16.30 h – 21.00 h
Visites guiades:
De dilluns a divendres: 18.00 h
Dissabtes, diumenges i festius: 13.00 h i 18.00 h
Lloc:
Plaça Esplanada, Maó
Descripció:
Aquesta exposició itinerant té com a objectiu mostrar la singularitat dels
ecosistemes de l'Àrtic i fer evident el paper fonamental de les característiques
físiques i la biodiversitat d'aquesta regió en el clima global. L'exposició té com a
punt de partida les fotografies impactants d'Andoni Canela, prestigiós fotògraf
de natura que ha viatjat per tot el territori àrtic i ens du imatges de plena
actualitat.
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. Per a més informació clicau aquí. Preu: 6€/4€ reduït.
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