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El Consell treu a concurs la revisió del Pla Director de Gestió de Residus de Menorca
El Consell Insular de Menorca ha tret a licitació el
contracte per a la revisió del Pla Sectorial per a la
Gestió de Residus no Perillosos, el pressupost
base del qual és de 30.000 euros. L’objectiu
d’aquesta revisió és reconfigurar la planificació
de la gestió de residus domèstics no perillosos
per als pròxims sis anys. En concret, es revisarà
l’actuació dels objectius de prevenció, la
preparació per a la reutilització, el reciclatge, la
valoració i eliminació i la inclusió d’un programa
de prevenció de residus.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca Diario: «El Consell saca a concurso la revisión del plan de gestión de residuos por 30.000€»
 Notícia a Menorca al dia: «30.000 euros para revisar el Plan Director de Gestión de Residuos de Menorca»

-

La reparació de la cel·la III de Milà continua en tràmit
El Consorci de Residus i Energia de Menorca continua
en espera que es resolgui l’expedient sancionador que
el servei de Residus i Sòls Contaminats del Govern va
obrir aquest estiu per superar el termini
d’emmagatzematge de fems a la plataforma temporal
de l’abocament que, segons la normativa vigent, havia
de ser d’un any. El termini es va complir el maig i a
finals de juliol es va obrir l’expedient al qual el
Consorci va presentar al·legacions. Actualment els
treballs se centren en la reparació de la bassa de
lixiviats de la cel·la III, que s’estan ultimant.
 Notícia a Menorca.info: «La reparación de la celda de Milà aún espera el visto bueno del Govern»

-

Ports reformarà el dic de Ciutadella per donar cabuda a tres vaixells
El port de Ciutadella tindrà tres línies
d’atracament per acollir vaixells comercials. Ports
de les Illes Balears ha anunciat aquest dijous que
realitzarà obres en aquest tercer moll existent per
fer-lo funcional i acabar així amb la situació
actual, en la qual només poden atracar al mateix
temps dos vaixells, cosa que obliga el tercer a
fondejar fora del port. Aquesta obra entra dins
les inversions pressupostades en 8,9 milions, amb
les quals s’ampliarà la terminal i es condicionarà
el recorregut d’accés.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Entrada al web de l’Ajuntament de Ciutadella: «Ports IB destinarà 9 milions d'euros per millorar els accessos de...»
Notícia a Menorca al dia: «8 millones para el puerto de Ciutadella»
Notícia a Menorca.info: «Ports reformará el tercer muelle de Son Blanc para acoger tres barcos simultáneos»
Notícia a Menorca Diario: «Ports invertirá 9 millones para ampliar el número de amarres de Ciutadella»
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Denúncia a tres regadius de l’illa davant el descontrol de les extraccions d’aigua
L’associació ecologista GOB ha sol·licitat a la
Conselleria de Medi Ambient del govern balear que
expedienti els responsables de tres regadius de l’illa
per no presentar informació relativa a les extraccions
d’aigua, incomplint les obligacions que marca la
legislació vigent. L'organització ha remarcat a través
d’un comunicat la necessitat d’establir un control
sobre els grans regadius agraris que consumeixen
aigua dels aqüífers en quantitats similars a la que
s’extreu per a tota la població resident i visitant.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca Diario: «El GOB pide que se abra expediente a tres regadíos de la isla»
 Notícia a Menorca al dia: «El GOB denuncia a tres regadíos de Ciutadella y Es Castell por no controlar el agua utilizada»

-

Els nitrats empitjoren la qualitat de l’aigua de Maó
Els resultats de l’analítica del setembre mostren uns
nivells de nitrats per damunt dels 50 mil·ligrams per litre
que fixa l'Organització Mundial de la Salut com a nivell
màxim per considerar que l’aigua és potable. L’actual
equip de govern està impulsant una sèrie de mesures,
tant per fer front a la urgència de la potabilitat de l’aigua,
com per abordar les causes en el seu origen. La
problemàtica dels nitrats a Menorca ve provocada per la
combinació de contaminacions orgàniques i intenses
extraccions d’aigua dels aqüífers. L’ús abusiu de nitrats
en agricultura, els residus orgànics animals no gestionats
i la falta de clavegueram en molts nuclis de Menorca han
anat contaminant les reserves hídriques subterrànies.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web de l’Ajuntament de Maó: «L’Ajuntament de Maó aborda el problema dels nitrats»
 Notícia a Menorca al dia: «El agua de Maó va a peor»
 Notícia a Menorca.info: «Salud exigía desde 2012 a Maó que avisara de que el agua no era potable»

-

Cap al país 100 % renovable
Costa Rica es troba molt a prop d’aconseguir abastir el 100 %
de l’electricitat que consumeix el país amb energies
procedents de fonts renovables. Durant més de dos mesos
(76 dies) el país sencer ha funcionat sense emetre ni un sol
gram dels gasos que causen l’efecte hivernacle i que
acceleren el canvi climàtic. Aquest petit país ja gairebé toca
la independència elèctrica dels combustibles fòssils, i s'atraca
cada vegada més a les fonts renovables.
 Notícia a El Mundo: «Hacia el país 100% renovable»
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Uns 500 litres de cru s’aboquen per accident a Algesires
Pel que sembla, unes mànegues que van quedar
obertes són la causa que ha provocat la fuita de
dos metres cúbics de combustible en aigües
d’Algesires, a només 500 metres de la platja. Poc
després va activar-se el Pla d’Emergència Marítim
per tal de controlar el cru i que no s’estengués.
Per altra banda, ja hi ha hagut recriminacions per
la falta d’agilitat en les feines de control de
l’abocament, tal com senyala el partit EQUO.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web de Partido EQUO: «EQUO reprocha la falta de agilidad en el tratamiento del vertido de crudo en...»
 Notícia a El Tiempo Hoy: «¡Vertido en Algeciras! Unos 500 litros de crudo se vierten a la bahía por accidente»

-

La Junta d’Andalusia veu «amb simpatia» la declaració de ZEPIM del corredor de cetacis
La Junta d’Andalusia ha indicat aquest dilluns que veu «amb
simpatia» la declaració de Zona Especialment Protegida
d’Importància pel Mediterrani (ZEPIM) del corredor migratori de
cetacis, per la qual cosa estudiarà sumar-se a la petició i, fins i
tot, aprofitar per ampliar-la per protegir part de la costa
andalusa. La Conselleria de Mediambient, Agricultura i Pesca de
Balears, en col·laboració amb Aliança Mar Blava i els Consells i
Ajuntaments, continua l’estratègia d’unir-se a altres
administracions per aconseguir l’objectiu final: aturar les
prospeccions en les Illes i aconseguir un Mediterrani lliure
d’aquestes amenaces.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a 20 Minutos: «La Junta de Andalucía ve "con simpatía" la declaración de Zepim del corredor migratorio de...»
 Notícia a La Vanguardia: «La Junta de Andalucía ve "con simpatía" la declaración de Zepim del corredor migratorio de...»

-

La Federació Llull demana actuar conjuntament per la normalització lingüística
«La llengua catalana només ens té a nosaltres, els qui la parlam,
per servir-la i desplegar-la, i per això tots estam cridats a llegarla en les millors condicions perquè segueixi sent llengua
d’entesa, de cohesió i, sobretot, de futur». Amb aquestes
paraules tancava la seua intervenció el president de l'Obra
Cultural Balear, Jaume Mateu, en l'acte central de la Trobada
de socis que es va celebrar a Cura diumenge passat i que va
comptar amb la participació del president d'Acció Cultural del
País Valencià, Joan Francesc Mira, i el president d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dbalears: «Randa il·lumina la Federació Llull»
 Notícia a Última Hora: «La Federació Llull pide actuar «unidos» a favor del catalán»
 Vídeo de la notícia a IB3 TV
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Ciutadella es manté ferma en l’ús cultural de Can Saura
La junta de govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha aprovat
adjudicar a l’empresa Mediterraneum, Cultura, Turisme i Medi
ambient S.L. el contracte menor de serveis per fer un avanç del
Pla Director de Can Saura com a espai d’ús cultural, per un
import de 9.680 euros. Tot i el contracte de lloguer, signat amb el
Ministeri de Justícia per dur allà els jutjats, Ciutadella fa un
primer pas per tenir, en un futur, un estudi de viabilitat perquè
Can Saura es convertesqui en un espai d’ús cultural.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web de l’Ajuntament de Ciutadella: «Ciutadella adjudica l'avanç del Pla Director de Can Saura com a espai...»
 Notícia a Menorca Diario: «Ciutadella adjudica el avance del plan director de Can Saura»
 Notícia a Menorca.info: «Ciutadella se mantiene firme en el uso cultural de Can Saura y adjudica redactar el plan»

-

La Menorca Talaiòtica passa un primer examen de la UNESCO
Un expert del Consell Internacional de Monuments i Llocs
Historicoartístics (ICOMOS) ha inspeccionat recentment els
jaciments de la Menorca Talaiòtica que formen part del
projecte que defensa la candidatura a Patrimoni Mundial de la
UNESCO. L’avaluació del tècnic del comitè nacional de
l’ICOMOS, que es va desplaçar a l’illa del 15 al 20 de setembre
per fer les valoracions pertinents, es traduirà en un informe
que es tindrà en compte per part del comitè encarregat de fer
la valoració final.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca al dia: «La candidatura de Menorca Talayótica pasa el examen de la Unesco»
 Notícia a Menorca.info: «Un experto evalúa la Menorca Talayótica que aspira a Patrimonio Mundial»
 Notícia a Menorca Diario: «Un experto evalúa la Menorca Talayótica que aspira a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO»

-

Recuperació del Consell de la Joventut de Menorca
El conseller de Joventut del Consell Insular de Menorca, Miquel
Company, ha presentat la campanya informativa per a la
participació en la posada en marxa i recuperació del Consell de
la Joventut de Menorca, com també l’inici de la segona fase
d’elaboració del Pla Menorca Jove. Company ha destacat que
les prioritats passen per recuperar la participació activa i donar
veu als joves i impulsar la seua autonomia personal.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «El Consell Insular de Menorca presenta la campanya informativa per a la recuperació del...»
 Entrada al web de Injove Menorca: «Presentació de la campanya per a la recuperació del Consell de la Joventut de...»
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Miquel Mir serà el nou director d’Espais Naturals del Govern
Miquel Mir Gual substituirà Caterina Amengual en el càrrec de
director d'Espais Naturals del Govern, segons han informat
aquest dimecres fonts de la Conselleria de Medi ambient,
Agricultura i Pesca. Mir prendrà possessió del càrrec després
del seu nomenament que es preveu realitzar aquest divendres
en el Consell de Govern. Mir és llicenciat en Geografia per la
Universitat de les Illes Balears, on actualment imparteix
l'assignatura Gestió i Planificació d'Espais Naturals.
 Notícia a dBalears: «Miquel Mir serà el nou director d'Espais Naturals del Govern»

-

El TSJIB admet a tràmit el recurs dels hotelers contra el Decret sobre turisme sostenible
El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha admès a tràmit
el recurs contenciós-administratiu interposat per la Federació
Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) contra el Decret 35/2016,
de 23 de juny, pel qual es desenvolupa la Llei de l'impost sobre
estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible.
Amb l'admissió del recurs s'inicia el procediment ordinari i es
requereix al Consell de Govern que en un termini de vint dies remeti
a la Sala l'expedient administratiu complet de tramitació del
reglament de l'impost.
 Notícia a dBalears: «El TSJIB admet a tràmit el recurs dels hotelers contra el Decret sobre turisme sostenible»

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

LA PERIPECIA VITAL Y LITERARIA. MIGUEL DE CERVANTES
Hora:
20.00 h - 21.00 h
Lloc:
Ateneu de Maó, Maó
Descripció:
Diego Dubon realitzarà una conferència a l’Ateneu de Maó sobre un dels més
il·lustres i representatius autors de la llengua castellana, Miguel de Cervantes.
L’acte, que començarà a les nou, relacionarà la seua experiència vital amb la
seua obra literària.
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AJUDA’NS, NECESSITAM UN ARQUÒLEG; SOM TALAIÒTICS?
Hora:
11.00 h
Lloc:
El Roser, Ciutadella
Descripció:
Des de l’organització del cicle d’activitats Som talaiòtics? ofereixen la
possibilitat d’ajudar a classificar i catalogar els objectes trobats durant la
darrera excavació que es va fer a Cornia Nou. Es catalogaran ossos, es
restaurarà ceràmica, s'investigaran llavors… Sempre amb la finalitat de donar a
conèixer l’arqueologia i els jaciments de Menorca dins d’un àmbit familiar.
Inscripció prèvia al tel. 971 350 955
PLATGES DE MENORCA
Hora:
De dimecres a divendres: 18.00 h – 21.00 h
Dissabte: 10.30 h – 21.00 h
Lloc:
Sala d’exposicions de la Caixa, Maó (C/ Nou)
Descripció:
Exposició que mostrarà imatges de les platges de Menorca des d’un altre punt
de vista al que esteim acostumats.
XI VOLTA MENORCA BTT
Hora:
Divendres: 18.00 h – 20.30 h i 21.00 h – 00.00 h
Dissabte: 10.00 h – 17.00 h
Diumenge: 7.30 h – 17.00 h
Lloc:
Divendres: Plaça Pere Camps, Es Mercadal
Dissabte: Plaça Constitució, Maó
Diumenge: Institut IES Maria Àngels Cardona, Ciutadella
Descripció:
De divendres a diumenge es durà a terme l’onzena volta a Menorca en bicicleta
de muntanya, un dels esdeveniments esportius amb més història de l’illa i que
una vegada més congregarà un gran nombre de ciclistes amb la intenció de fer
esport gaudint d’un ambient esportiu aprofitant també per conèixer més
Menorca. Durant aquests dies, paral·lelament a la volta també s’organitzaran
diverses activitats com una mostra de bicicletes, un dinar de cloenda. Més
informació clicant aquí.
REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA. CORRUPCIÓ, PARTITS I LLEI ELECTORAL
Hora:
19.00 h
Lloc:
Ateneu barcelonès, Canuda 6
Descripció:
Regeneració democràtica. Corrupció, Partits i Llei electoral és un col·loqui
organitzat per l’associació d’amics de l’UAB juntament amb l’Ateneu
Barcelonès, on Daniel Innerarity, catedràtic de Filosofia Social i Política de la
Universitat de Saragossa i director de l’Institut de Governança Democràtica, i
Rafael Jorba, periodista de La Vanguardia, donaran la seua visió respecte a
aquest tema tant actual.
KURDISTAN, LA NACIÓ SENSE ESTAT MÉS GRAN DEL MÓN
Hora:
19.15 h
Lloc:
Ateneu L’harmonia, Sant Adrià 20
Descripció:
Xerrada emmarcada dins el cicle ‘Coneguem el Món’, en el que l’entitat amb
aquest nom ofereix xerrades on viatgers, periodistes i cooperants expliquen les
seves experiències. Enguany, el cicle incorporarà països i zones en conflicte
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ELS REPTES DEL CANVI
Hora:
19.00 h
Lloc:
UPF Ciutadella, Ramon Trias Fargas, 25
Descripció:
Districte 11 convoquen conjuntament un #DebatCRÍTIC per al pròxim dijous, 6
d’octubre, sota el títol de ‘Els reptes del canvi’. Hi participaran l’alcaldessa de
Badalona, Dolors Sabater, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l’alcalde de
Sabadell, Juli Fernández, sota la moderació dels periodistes Sergi Picazo i Mar
Romero. Es tracta dels màxims representants de tres ajuntaments catalans que
l’any 2015 van canviar de color polític de forma rotunda respecte l’anterior
mandat, tot i que amb fórmules polítiques i organitzatives diferents.
ENFONSAR EL CREUER, REFLOTAR LA CIUTAT
Hora:
19.00 h
Lloc:
C.C. Cotxeres de Sants, Sants 79
Descripció:
L’acte "Enfonsar el creuer, reflotar la ciutat", presentarà el documental "Marca
Barcelona, una ciutat aparador" (Jordi López, 2016). En ell assistiran els seus
autors, així com diverses persones que han col·laborat en la seua creació.
Posteriorment, s’organitzarà un debat amb la participació de diversos
col·lectius, activistes i afectades. Aquesta activitat es troba emmarcada dins
dins el projecte BCN ens ofega, una campanya que neix amb la intenció de
reivindicar la marca Barcelona.
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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