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Celebració del 23è aniversari de la declaració de Menorca i Lanzarote com a Reserva de la Biosfera
De cara al 25è aniversari de la declaració de Reserva de la
Biosfera d’ambdues illes, el CIME i el Cabidlo de Lanzarote
han iniciat un treball conjunt per estrènyer llaços de
col·laboració i intercanvi d’experiències. Els màxims
representants de la institució de Lanzarote varen visitar del 6
al 8 d’octubre la illa per dur a terme un seguit de reunions i
activitats. L’objectiu del Cabidlo de Lanzarote és conèixer de
primera mà l’experiència de l’Institut Menorquí d’Estudis ja
que consideren l’IME un referent a tenir en compte per crear
una entitat similar.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Entrada al web del CIMe: «Representants del Cabildo de Lanzarote visiten Menorca amb motiu de la celebració del...»
 Notícia a EsDiari.com: «23è aniversari de dues Reserves de Biosfera»

-

El Govern estudia l’aprovació de dos nous imposts ambientals
En el marc de l'elaboració d'una Llei de Canvi
Climàtic i una sobre Energies Renovables,
s'estudia l'aprovació de dos nous impostos
ambientals. Un sobre emissions contaminants i
l'altre sobre esteses elèctriques. mentre que
MÉS s'ha mostrat totalment favorable a
l'aprovació de la nova parella d'imposts, els
socialistes, s'han mostrat partidaris d'aconseguir
aquests ingressos mitjançant altres vies. Podem
també es mostrà partidari de l'aprovació dels
impostos. El GOB també ha aprovat la creació de
nous imposts ambientals sobre emissions
contaminants i esteses elèctriques.
 Notícia a dBalears: «El Govern estudia l'aprovació de dos nous imposts ambientals»

-

La promotora de Son Salomó accepta reduir el projecte del parc solar
La promotora de la planta fotovoltaica de Son
Salomó ha accedit a la petició formulada pel
Consell i ha reduït la superfície del projecte
d'ampliació. La capacitat de producció es
manté, però, en els 50 megawatts previstos
inicialment, «perquè la planta ha de ser gran
perquè sigui rendible i per complir els
objectius de subministrament a través
d'energia renovable», explica el promotor
Luis Delclaux.
 Notícia a Menorca.info: «La promotora de Son Salomó acepta reducir el proyecto del parque solar»
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Les bactèries marines, afectades per l’acidificació de l’oceà
Les emissions de diòxid de carboni (CO2), a més de provocar
l’escalfament global del planeta, altera la química de les aigües dels
oceans, conduint-les cap una progressiva acidificació. Aquest fet, té
importants repercussions pels organismes marins, sobretot per
aquells que construeixen closques o esquelets de carbonat càlcic,
com els mol·luscs, coralls i algunes especies de fitoplàncton. Ara, un
equip de l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) de Barcelona,
juntament amb altres investigadors, han descobert que les bactèries
marines també es veuen afectades per l’acidificació marina.
 Article al CSIC: «Les bactèries marines, afectades per l’acidificació de l’oceà»

-

Exigeixen el desbloqueig de les energies renovables
Ecologistes en Acció al costat de les principals associacions
empresarials
del
sector
d'energies
renovables,
organitzacions mediambientals i entitats de la societat civil,
reclamen al Govern en funcions i als grups parlamentaris la
posada en marxa de mesures urgents per a treure a les
energies renovables d' la seva actual situació de bloqueig i
reorientar la política energètica cap a la sostenibilitat. A dia
d’avui les energies renovables són competitives, pel que és
incorrecte afirmar que hi ha que esperar més temps per
arribar a una situació ideal.
 Noticia a Ecologistas en acción:«Exigen el desbloqueo de las energías renovables»
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L’IEC reforma les normes ortogràfiques i elimina la major part dels accents diacrítics
El ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha rectificat la Gramàtica
de la llengua catalana, la primera gramàtica de l’IEC amb
caràcter normatiu. La nova Ortografia es ratificarà durant la
reunió del Ple de l’Institut el 17 de novembre i es
comercialitzarà a principis de 2017. Entre els canvis més
significatius que es proposen hi ha la reducció de la llista de
mots amb accent diacrític, que es limiten només a catorze
monosíl·labs; l’ús del guionet en alguns mots compostos
prefixats; l’accentuació de les formes baleàriques de la primera
persona del present d’indicatiu d’alguns verbs de la primera
conjugació; i la supressió de la dièresi en els derivats cultes
acabats en ‘–al’, entre d’altres. Ara s’obre un període de
comentaris per part dels membres de l’Institut. Un cop
ratificada, l’aplicació es farà al llarg d’un període de cinc anys.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Notícia a VilaWeb: «L’IEC reforma les normes ortogràfiques i elimina la major part dels accents diacrítics»
Notícia a Ara.cat: «L'IEC reacciona a la polèmica: les 10 raons per eliminar els accents diacrítics»
Notícia a dBalears: «L'IEC presenta una Gramàtica de la llengua catalana més moderna»
Notícia a La Vanguardia: «El català perd la majoria dels accents diacrítics en la nova ortografia»
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Ciudadanos vol dividir als illencs de nou amb la llengua vehicular a l’educació
Aquesta setmana Ciudadanos (C's) ha presentat una moció al Parlament de les Illes per
tal de "Garantir que la llengua castellana, en tant que llengua oficial de l’Estat, és usada a
l’ensenyament públic i concertat com a llengua vehicular" tal com estableix la LOMQE
rebutjada aquesta setmana al Congrés dels diputats. Aquesta nova proposta, que
pretenia reobrir el conflicte lingüístic a les Illes i acabar amb el consens, fou rebutjada
per majoria absoluta al Parlament el passat dimarts.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «C's pide al Govern que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza»
 Notícia a dBalears: «Ciudadanos torna a fer la seva única proposta: «Imposar el castellà a l'escola»»
 Entrada al web del Parlament: «El Ple no aprova una moció relativa a política lingüística en matèria d'ensenyament»
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El traspàs de la promoció turística podria ser una realitat el 2017
La Conferència de Presidents de les illes ha decidit
aquesta setmana treballar per tal que la
transferència de la competència de promoció
turística als consells insulars esdevengui realitat
l’any que ve, en compliment del que diu l’estatut
d’autonomia. Tot i açò, la presidenta Maite Salord
ha anunciat que Menorca renunciarà al traspàs si la
competència no està prou dotada econòmicament.
Per la seua banda, la presidenta de l’executiu
balear, Francina Armengol va aprofitar l’avinentesa
per expressar que “la manca de facilitats per part
de l’estat” serà un problema per a la configuració
dels propers pressuposts.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «La Conferència de Presidents tracta del traspàs de competències de promoció turística»
 Notícia a Menorca.info: «Menorca rechazará las competencias turísticas si no están bien dotadas»

-

La nova Menorca [a] debat inaugura portal web
Aquesta setmana, l’associació presidida per Pepe
Mercadal ha obert un nou portal web. Aquest nou
portal inclou el blog Menorkratia, que pretén ser
un espai de reflexió crítica i debat obert a tothom.
Recordem que aquest estiu va començar una nova
etapa dirigida per una nova junta formada
íntegrament per joves. En formen part Aura
Foguet, Joan Albert Pons, Sergi Olvera, Fernando
Pons o Jordi Orell, entre d’altres.
 Enllaç al web de Menorca [a] debat
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El Parlament de Catalunya aprova el dret d’autodeterminació dels Països Catalans
El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta setmana
per majoria absoluta, amb els vots de Junts pel Sí i la CUP,
una resolució que reconeix el dret d’autodeterminació
dels Països Catalans i demana que en el procés
d’independència de Catalunya mantingui una relació
prioritària amb les , les Illes Balears i Pitiüses, el País
Valencià, la Catalunya del Nord i les comarques
catalanoparlants de la Franja de Ponent. També insta a
vetlar per la llengua de forma conjunta amb la resta de
governs i institucions de les terres de parla catalana.
 Notícia a dBalears: «El Parlament de Catalunya proclama el dret d’autodeterminació dels Països Catalans»
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Els barons del PSOE enderroquen a Pedro Sánchez
Dissabte passat va tenir lloc el Comitè Federal del PSOE a Madrid, mitjançant
el qual els partidaris de facilitar la investidura a un govern del Partit Popular
imposaren el seu full de ruta, forçant la dimissió del ja ex-secretari general
Pedro Sánchez, elegit el juliol de 2014 entre tots els militants. Aquest escenari
ha propiciat també, a nivell insular, les dimissions de Vicenç Tur com a
secretari general, i Elena Baquero, número dos del PSOE Menorca. Per altra
banda, Podemos i MÉS han anunciat que si els diputats del PSOE al Congrés
faciliten la investidura de Rajoy, convocaran les seues bases.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Vilaweb: «Pedro Sánchez dimiteix després d’haver perdut la votació al comitè federal del PSOE»
 Notícia a Menorca.info: «Vicenç Tur deja la Secretaría General del PSOE y renunciará al cargo de concejal»
 Notícia a Menorca.info: «Podemos y Més convocarán a sus bases si los diputados del PSIB permiten un Gobierno de...»
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Defensar la protecció de Menorca des de Catalunya
La setmana passada, des del diari Ara Balears es van
posar en contacte amb nosaltres per a informar-se
sobre els inicis de Menorquins pel Territori, les
lluites i els projectes en que estam treballant ara,
com també sobre els nostres objectius i inquietuds.
El resultat va ser un article en el què s’expliquen tots
aquests aspectes d’una associació que, únicament
vol fer obrir els ulls a tots els que no preveuen les
conseqüències de la viabilitat d’un projecte que pot
provocar danys irreparables a la nostra terra. Des de
Menorquins pel Territori volem agrair l’interès
mostrat i la difusió feta amb aquest article.
 Noticia a Ara Balears: «Defensar la protecció de Menorca des de Catalunya»
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Aquí trobareu interessants activitats i esdeveniments culturals que es faran durant aquesta propera setmana.
A Menorca
DUMENGE

9

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.

SESSIÓ TEÒRICA I PRÀCTICA DE TIR AMB FONA
Hora:
12.00 h
Lloc:
Ctra. de La Mola s/n, Maó (Fortalesa de la Mola)
Descripció:
Jornada teòrica i pràctica sobre l’activitat de tir amb fona a càrrec del foner
menorquí Lluís Pons Livermore. La sessió es divideix en quatre apartats:
introducció històrica; característiques i tipus de fones; pràctiques de
llançament i reflexions i conclusions sobre aquesta pràctica.
RECUPERACIÓ D’UN ALJUB DE PLUVIALS
Hora:
fins la 13. 30 h (cal contactar per saber hora i punt de trobada)
Lloc:
Lloc de Torralbet, Ciutadella
Descripció:
El GOB organitza una jornada de voluntariat amb l’objectiu de recuperar un
antic aljub que recull aigües pluvials. La idea és restituir el funcionament i
adequar-ho perquè s’hi pugui aberurar tant el bestiar del lloc, com la fauna
silvestre. Es realitzaran tasques de desbrossar, espedregar i reconstrució
d’algunes parts. Cal roba còmoda i capell. El GOB posa guants, eines i un
berenar a mig matí.
Es requereix inscripció prèvia: custodia@gobmenorca.com ó 971350762.

Mercat agrari
Xerrada
Voluntariat
Visita
DILLUNS

10
Xerrada
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JORNADA PORTES OBERTES A L’EXCAVACIÓ SUBAQUÀTICA DE BINISAFÚLLER
Hora:
10.00 h - 13. 00 h
Lloc:
Platja de Binisafúller, Sant Lluís
Descripció:
Jornada de portes obertes a l’excavació submarina del derelicte de
Binisafúller organitzat per l’Associació d’Amics del Museu de Menorca.
NIU BUIT. QUAN ELS FILLS SE’N VAN DE CASA
Hora:
20.00 - 22.00 h
Lloc:
Sala d’Actes de la Casa de Cultura, Ciutadella
Descripció:
El psicòleg Joan Carles Ayer prepara per a famílies amb fills i filles d’entre 16 i 20
anys, un taller d’orientació, informació i assessorament sobre temes realcionats
amb l’etapa evolutiva dels joves: relacions familiars, comunicació pares-fills,
pèrdua, rols dels pares, connexió emocional a distància, etc. Es requereix
inscripció prèvia a l’àrea d’Educació de l’Ajuntament: 971381050.
projecteseducatius@ajciutadella.org
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Visita cultural
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VISITA AL REFUGI ANTIAÈRI DES MIGJORN GRAN
Hora:
9.00 h - 13.00 h
Lloc:
Refugi antiaèri des Migjorn Gran (entrada al Pla de l’Església)
Descripció:
Visita gratuïta de l’interior del refugi antiaèri des Migjorn Gran i projecció d’un
documental sobre la seva construcció, utilització i rehabilitació narrada pels
veïns del poble.

15

QUÈ SUCCEEIX QUAN EROSIONAM LES ROQUES?
Hora:
11.00 h
Lloc:
Centre de Geologia, Ferreries
Descripció:
Activitat familiar i lúdica per a fillets i filletes a partir de 6 anys: visita guiada
amb jocs i proves al taller “Què succeeix quan erosionam les roques?”. Es
requereix inscripció prèvia a centregeologia@ajferreries.org

Exposició i visita
Xerrada

ELS NOMS DEL PORT DE MAÓ
Hora:
11.00 h - 13. 00 h
Lloc:
Sala d’actes de la Biblioteca Pública de Maó
Descripció:
Activitat de toponímia a càrrec del filòleg Xavi Gomila sobre els noms del port
de Maó.

A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

9 - 15
Exposició
DILLUNS

10

Xerrada
Xerrada
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CAMINS DE LA NATURA, ITINERARIS VITALS
Hora:
Tot el dia
Lloc:
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova
Descripció:
L’exposició “Camins de natura, itineraris vitals” té com a objectius principals
reflexionar sobre el paper dels educadors i de l’educació ambiental sobre la
relació entre la natura i el desenvolupament de les persones, i donar a conèixer
diferents itineraris existents al territori català. L’exposició es pot visitar tots els
dies de la setmana fins desembre. A més s’organitzen visites guiades i activitats
ciutadanes per descobrir la natura que amaga el districte.
QUÈ EN SABEM DEL TTIP? LLIURE COMERÇ O NEGOCI AMB ELS NOSTRES DRETS?
Hora:
19.00 h
Lloc:
Seu de Cristianisme i Justícia (cr. de Roger de Llúria, 13)
Descripció:
El TTIP és encara un tema molt desconegut per l’opinió pública, ja que les
autoritats implicades d’ambdues regions (EE.UU. i U.E) han intentat mantenirlo amagat durant les diferents rondes de negociació, però ara ja en coneixem
alguns dels perills que pot comportar la seva aprovació.
En aquesta xerradda es plantejaran diverses qüestions sobre el tema amb els
ponents convidats: Arturo Landeros, que forma part del grup d’investigació i
drets humans de la Càtedra UNESCO (UPC); i Javier Arregui, doctor i professor
de ciències polítiques de la UPF, expert en polítiques públiques europees.
REPERCUSSIONS DE L’ACORD DE PARÍS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC
Hora:
19.00 h
Lloc:
Sala Verdaguer de l’Ateneu Barcelonès (cr. de la Canuda, 6)
Descripció:
Xerrada amb José M Baldasano - catedràtic d’Enginyeria Ambiental (UPC) i
Santiago Vilanova - ponent de la secció -, sobre les repercussions de l’acord de
París sobre el canvi climàtic: governabilitat i economia.
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