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L’aigua centra la primera Junta d’Alcaldes de la Reserva de la Biosfera
La preocupació per la situació dels recursos hídrics de
Menorca ha centrat bona part de la primera junta
d’alcaldes de la Reserva de la Biosfera, que van
realitzar aquest dimarts. La proposta principal que
van tractar és la creació d’una comunitat d’usuaris
dels aqüífers de Menorca, a més, l’Agència Menorca
Reserva de la Biosfera ja ha començat els treballs
previs per a la creació d’aquesta comunitat.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «El agua centra la primera junta de alcaldes de la Reseva de la Biosfera»
 Notícia a Menorca al dia: «Ayuntamientos y consell debaten la creación de una comunidad de usuarios de los...»

-

Els veïns de Son Parc lamenten que Es Mercadal doni suport a l’emissari
Els veïns de Son Parc consideren que és una vergonya
que l’Ajuntament des Mercadal no estigui en contra
de l’emissari que es preveu construir a Son Parc,
aquest emissari abocarà al mar les aigües procedents
de la nova depuradora d’Addaia. Els veïns consideren
que l’ajuntament hauria d’estar de part dels veïns i
dels empresaris de la urbanització.
 Notícia a Menorca.info: «Son Parc lamenta que Es Mercadal apoye el emisario»

-

Maó tindrà un nou ascensor per a unir el Claustre del Carme i el port
L’Ajuntament de Maó ha presentat aquest dijous el projecte
del que serà el segon ascensor que connecta el port amb la
ciutat. L’ascensor estarà format per una estructura de vidre de
24’5 metres amb capacitat per a 21 persones, el seu
funcionament serà ininterromput i la duració del trajecte serà
d’un minut. Les obres duraran entre sis i vuit mesos i tindran
un cost total de 700.000 euros. L’elevador anirà des de la
façana nord de l’actual mercat del Claustre del Carme fins
l’antiga seu d’Hisenda.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a Menorca.info: «Así serà el nuevo ascensor del puerto de Maó»
 Notícia a Menorca al dia: «Maó tendrà un nuevo ascensor para unir el claustre del Carme y el puerto»

-

Podem demana pujar els impostos turístics i implantar nous tributs ecologistes
Podem proposarà una pujada de l’impost turístic i la creació de nous tributs
verds de cara als pressuposts autonòmics del 2017, el partit considera que
amb l’aplicació d’aquestes noves mesures podrà augmentar la despesa en
temes socials, ja que creuen que amb les estances turístiques hi pot haver
una recaptació superior. També proposaran un augment del màxim de
despesa dins la nostra comunitat autònoma.
 Notícia de Menorca.info: «Podemos pide subir el impuesto turístico e implantar nuevos tributos verdes»
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Consells i Ajuntaments citen a Spectrum per a demanar la renúncia de l’empresa
Els Consells de les Balears i alguns Ajuntaments,
així com Aliança Mar Blava, han dirigit un escrit
conjunt a la direcció executiva de la companyia
Spectrum Geo Limited per a convocar-los a una
reunió el proper 20 d’octubre, a la seu del Consell
d’Eivissa, on es reiterarà de manera directa el
rebuig unànime, social i institucional, al projecte
de prospeccions petrolieres en aigües balears i es
demanarà a la companyia la renúncia al projecte.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Nou Diari: «Todos los consells de Balears y los ayuntamientos se reunirán con Spectrum para reiterar su...»
 Noticia a Diario de Ibiza: «Consells y ayuntamientos citan a Spectrum para que renuncie a las prospecciones»

-

Sorgeix la primera iniciativa mundial contra la contaminació per plàstics
Un equip d’investigadors ha realitzat un estudi del
Mediterrani per a comprovar el seu canvi en els darrers
cent anys; de 71 mostres recollides a la superfície marina,
es conclou que hi ha unes 147.500 partícules de plàstic
per cada metre quadrat. Aquest estudi, que pretén donar
una visió tant científica com antropològica, evidencia com
el plàstic s’està apoderant del Mediterrani. Arran
d’aquestes dades ha sorgit una iniciativa formada per 90
ONG de tot el món que s’uneixen per a demanar a
governs i empreses que afrontin definitivament el
problema global dels residus plàstics.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a El País: «El plástico se adueña del Mediterráneo»
 Entrada al web Residuos Profesional: «Primera iniciativa mundial contra la contaminación por plásticos»

-

Com el plàstic extret del mar es pot convertir en fils de primera qualitat
Ecoembes i la Fundación Ecoalf han començat a treballar
per alliberar de residus el Mediterrani a través d’un
projecte innovador a nivell mundial: Upcycling the Oceans.
L’objectiu és recollir els fems dels fons marins, ja que
suposen el 80 % dels residus dels nostres mars; per tal de
realitzar aquesta tasca col·laboren amb pescadors que
recullen els residus per transformar-los en fils de primera
qualitat que permetin crear teixits. D’aquesta manera el
benefici és doble, ja que es retiren els residus del mar i
també s’evita l’extracció de nova matèria primera per a la
fabricació de teixits.
 Notícia a El Huffington Post: «Cómo el plástico extraído del mar se puede convertir en hilos de primera calidad»
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BP tanca una plataforma petroliera al mar del Nord per un abocament
La companyia petroliera britànica BP ha clausurat una de les
seues plataformes al mar del Nord, situada a uns 75 quilòmetres
a l’oest de les illes Shetland (Escòcia), per un abocament de cru
ocasionat per una errada tècnica produïda aquest diumenge al
matí. La BBC senyala que, pel moment, les dimensions de
l’abocament no estan clares i que s’està intentant determinar si
l’incident ha tingut conseqüències mediambientals.
 Notícia a Expansión: «BP cierra una plataforma petrolífera en el Mar del Norte por un vertido»

-

Setmana decisiva per al CETA, el TTIP amb el Canadà
Aquesta setmana ha sigut una setmana forta de xerrades
i mobilitzacions contra el TTIP i el CETA, els tractats
neoliberals que la Unió Europea està preparant amb els
Estats Units i el Canadà respectivament. Així, aquest
dissabte han tingut lloc a més de vint ciutats d’arreu de
l’Estat com Maó, Barcelona o Madrid mobilitzacions
contra el TTIP, però especialment contra el CETA, ja que
aquesta setmana serà decisiva per al futur d’aquest
tractat perquè el proper dimarts 18 es celebrarà a
Luxemburg la cimera que serà clau per a decidir si els
estats membres de la UE signen el tractat o no. Així
mateix cal destacar que el passat dia 6 d’octubre el
Parlament de les Illes Balears va aprovar una Proposició
No de Llei en contra d’ambdós tractats.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia al web de No al TTIP: «Movilizaciones en más de 20 ciudades para exigir al Gobierno que no firme el CETA»
 Notícia a EuropaPress: «El Parlament rechaza el TTIP, el CETA y el TISA»

-

Armengol insisteixen el No a Rajoy en contra del viratge de Ferraz
Aquest dimecres la presidenta de les Illes Balears, Francina
Armengol, ha traslladat al president de la gestora del PSOE,
Javier Fernández, el seu no a la seua posició contrària a facilitar
per la via de l'abstenció la investidura de Mariano Rajoy i li ha
demanat que consulti aquesta decisió als militants del partit.
Per la seua banda, el portaveu de la gestora, Mario Jiménez ha
advertit que «quan el Comitè Federal s'hi pronunciï, tots,
absolutament tots els diputats i el conjunt del partit hauran
d'acatar el resultat».
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «Armengol trasllada a Javier Fernández el seu «no» a l'abstenció»
 Notícia a Ara Balears: «Armengol manté el torcebraç amb la gestora que dirigeix el PSOE»
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Escòcia tornarà a votar la sortida del Regne Unit
La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, ha fet
pública la decisió del seu govern que el poble escocès
torni a votar en referèndum per segon cop la seua
independència respecte el Regne Unit. Així, el seu
govern aprovarà aquesta setmana vinent una llei per a
la celebració del plebiscit. Aquest nou torcebraç
escocès té lloc, recordem, després que el passat 23
de juny els britànics votassin sortir de la Unió Europea.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a dBalears: «Escòcia prepara la celebració d'un segon referèndum d'independència»
 Notícia a Vilaweb: «Sturgeon anuncia un nou projecte de llei per convocar un referèndum d’independència a Escòcia»

-

Nova organització interna de l’associació, nous objectius
El dissabte 8 d’octubre va tenir lloc una assemblea interna en motiu del nou curs que des de Menorquins pel Territori
afrontam. En la llarga i profitosa reunió es van tractar un gran nombre de temes enfocats al funcionament de
l’associació i als objectius que ens plantejam de cara a aquest nou curs. Pel que fa al funcionament es va fer una
valoració força positiva i es van fer diferents propostes per tal de treure més rendiment de la feina que esteim fent.
Per altra banda, pel que respecta als nous horitzons, hem creat una nova comissió Expansió, amb la finalitat de
millorar la nostra imatge exterior i fer arribar la nostra lluita a més gent. A més es va proposar d’activar la comissió de
l’aigua amb la intenció de donar a conèixer i donar solucions a la problemàtica dels recursos hídrics de Menorca.

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

16 - 22

CICLE DE CINEMA CLÀSSIC
Hora:
18.00 h
Lloc:
Sala d’Activitats Ciutadanes, Alaior
Descripció:
Projecció de la pel·lícula “Roma, Ciudad Abierta” (Roberto Rosellini, Italia 1945).

Cinema
DISSABTE

22
Cinema
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CICLE DE CINEMA CLÀSSIC
Hora:
10.00 h – 13.00 h
Lloc:
Parc Natural de s’Albufera des Grau
Descripció:
L’ofici de carboner ha estat recuperat a Menorca per en Vicent Pons que ens
explicarà com és la feina d’un carboner en l’actualitat. Després d’una breu
xerrada visitarem la sitja en funcionament. L’activitat es durà a terme a es
Mercadal fora dels límits del parc natural. A càrrec Vicent Pons, carboner
Telèfon d’informació i inscripció: 971177705 i 609601249
educacioambientalesgrau@gmail.com
Cal inscripció prèvia, places limitades
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DIUMENGE

AGROMAÓ, MERCAT AGRARI
Hora:
10.00 h – 14.00 h
Lloc:
Plaça Reial, Maó
Descripció:
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.

16

ELS NOMS DEL PORT DE MAÓ
Hora:
11.00 h - 12. 00 h
Lloc:
Maó
Descripció:
El passat mes de juny es va excavar al jaciment talaiòtic de Cornia Nou, Maó, i
avui el seus directors ens obren les portes per explicar-nos el resultat d'aquesta
campanya. Els treballs que es van centrar en l'edifici oest del talaiot oest del
jaciment, van comportar el desbloquejar el conducte que comunica aquests dos
edificis fins les escales que porten a dalt del talaiot. Durant l'excavació van
sortir una gran quantitat de cereals carbonitzats, ceràmiques, molons i restes
de fauna.
També es va fer una petita intervenció en una de les coves de la necròpolis, que
en aquesta ocasió la podrem visitar. Punt de trobada: Pàrquing situat entre el
Mercadona i el Binipreu.

Mercat agrari
Visita guiada

menorquinspelterritori.org

contacte@menorquinspelterritori.org

