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SOS Menorca torna a l’escena
El col.lectiu “SOS Menorca” torna a l’activitat fent presència
al ple del Consell. Una vintena de persones amb la camiseta
reivindicativa han expressat la necessitat de recordar la
pressió ciutadana vers el tema en un moment en que
s’estan prenent decisions importants. De fet, la protesta
s’ha realitzat mentre el grup del PP ha presentat una moció
i finalment s’han introduït esmenes aprovades per
unanimitat. Així, volien recordar que malgrat no estar en
desacord, segueixen sent presents i al peu del canó.
 Noticia a Menorca.info: «La protesta contra la reforma de la carretera vuelve al Consell»

-

Ferreries tem un desastre ecològic
Ferreries reclama al Govern que retiri les 8700
tonelades de fangs contaminats per metalls
pesants. De moment, sembla que ningu es fa
càrrec d’aquests materials, que són fruits dels
abocaments de les indústries del municipi al
clavegueram. A més, el GOB avisa que la
problemàtica va més enllà, i que la contaminació
podria afectar tot el barranc de Trebalúger.
 Noticia a Menorca al dia: «Ferreries reclama al Govern que retire las 8.700 toneladas de lodos tóxicos»

-

El Consell invertirà 100.000 euros a Llatzaret
Es tracta d’una inversió considerada urgent i necessària,
que a més, preveu que el Pla d’Usos fixarà les
possibilitats culturals, formatives i d’allotjament de les
instal·lacions.De moment, es tracta d’intervencions
senzilles que millorin i mantenguin la situació actual. La
valoració de les activitats dutes a terme a Llatzaret han
donat molt bon resultat, i es calcula que aquest any han
passat per l’illot més de 2000 persones. És per això que
el Consell treballa per millorar l’emplaçament i millorar
l’oferta de cara a l’any vinent.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca Diario: «El Consell invertirá 100.000 euros en la conservación del Lazareto»
 Noticia a Menorca al dia: «Invertirán 100.000€ en el Lazareto este año»

-

El Pla General de Ciutadella planeja tres aparcaments soterrats
Proposa la construcció de tres parkings a les places del Príncep, La Pau i davant el col.legi Monte Toro. Es preveu que
aquests siguin d’ús exclusiu de veïns i treballadors, ja que planteja que els turistes utilitzin els altres set que són
previstos a la perifèria. No obstant, es tracta d’una proposta oberta al debat i que no està del tot decidida la distinció
entre places per a turistes i veïns.
 Noticia a Menorca.info: «El Plan General de Ciutadella plantea la construcción de tres parkings soterrados»
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Emilio Agis es pronúncia sobre l’arribada del gas a Menorca
Emilio Agis expressa en aquest article la importància
que per a ell té el projecte de gas natural a Menorca.
Defensa que aquest projecte és molt necessari per el
futur immediat de Menorca i el de les pròximes
generacions, i el frustra que representants de
diferents ajuntaments de l’illa posin entrebancs al
projecte argumentant que no es mediambientalment
sostenible. Segons Emilio açò són arguments erronis i
atribueix als governants menorquins «falta de chispa,
astucia y espabilo». En canvi, s’aferra a les dates del
conseller Marc Pons que diuen que amb la
implementació de gas natural a l’illa, una família
mitja podria tenir un estalvi de 900 euros anuals, un
restaurant o servei públic uns 3.000 euros i una gran
indústria molt més.
 Article d’opinió a Menorca al dia: «Dale gas o las energías perdidas»

-

Spectrum rebutja reunir-se a les institucions de Balears
El Consell d'Eivissa informa que la companyia Spectrum Geo
Limited ha rebutjat assistir a la reunió conjunta amb els quatre
consells insulars, els ajuntaments d'Eivissa i l'Aliança Mar Blava
convocada per demà dijous 20 d'octubre, la qual, per tant, ha
quedat suspesa. A més de menysprear el posicionament de
rotund de rebuig de les institucions i ciutadania de les Illes
Balears al seu projecte de prospeccions, Spectrum pretén donar
per fet que aquest tirarà endavant a partir de la constitució d'un
nou govern a Espanya.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a La Vanguardia: «Spectrum rechaza reunirse con Mar Blava e instituciones de Baleares para hablar de su...»
 Notícia a Nou Diari: «Spectrum rechaza reunirse con los consells, ayuntamientos y la Alianza Mar Blava»
 Notícia a Gente en Ibiza: «Spectrum rechaza reunirse con Mar Blava e instituciones de Baleares para hablar de su...»

-

Bioenergia, àngel o dimoni?
Davant la crisis energètica, climàtica i les recurrents
crisis financeres i econòmiques, diferents sectors volen
donar un impuls a l’aprofitament energètic de diferents
tipus de matèria orgànica. Existeix el risc de seguir les
mateixes lògiques que mos han conduït a la situació
actual de maximitzar el benefici a curt termini sense
tenir en compte el límits del planeta. La biomassa no es
ni un àngel ni un dimoni, és un exemple més de que
hem de tractar els recursos amb una visió més holística
d’una forma més circular, i no com un simple recurs
agrícola, material o energètic.
 Notícia a El Diario: «Bioenergía ¿ángel o demonio?»
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Balears pretén incloure la posidònia en Consell Ministres de Medi Ambient
El conseller Vicenç Vidal ha demanat al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient fer ús de la paraula per reivindicar el
paper de les autonomies tant per a la reducció d’emissions com per
a la gestió sostenible de l’aigua i la biodiversitat. El posicionament
comú de les autonomies és que per arribar a l’objectiu previst pel
2030 es fonamental la contribució de l’ús del sòl i dels boscos, així
com la recuperació dels ecosistemes marins. Per tant s’ha de
introduir la posidònia com element de reducció de CO2. Aquestes
també demanen la necessitat de propostes coherents per la lluita
del canvi climàtic, referint-se, entre altres, a les limitacions de
l’autoconsum.
 Noticia a Menorca Diario: «Balears pretende incluir la posidonia en Consejo Ministros de Medio Ambiente»

-

El PSOE decideix aquest diumenge una posició sobre la investidura a Rajoy
El PSOE ha convocat per aquest diumenge 23 el Comité Federal per
definir posició sobre la investidura de Mariano Rajoy. La gestora del
partit ha elegit aquesta data per tal d’apurar al màxim el temps i evitar
així consultar a la militància -recordem que si es vol evitar la
convocatòria de terceres eleccions, és necessari que el Congrés
atorgui la confiança a qualque candidat abans del proper 31
d’octubre-. Tot apunta a que la opció que s’imposarà serà la de
facilitar el govern de la dreta, tot i la oposició del PSC, PSIB i PSE. Per
aquest motiu, Francina Armengol proposarà la llibertat de vot als
diputats socialistes a la sessió d’investidura.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Notícia a El Público: «La Gestora lleva a la fecha límite el Comité Federal para evitar consultar a las bases sobre la...»
 Notícia a El País: «El PSOE celebrará el comité federal este domingo para decidir su voto en la investidura»
 Notícia a Ara Balears: «Armengol demanarà llibertat de vot si el Comitè Federal opta per l’abstenció»

-

L’Ajuntament de Barcelona retira l’estàtua de Franco del Born
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 Vilaweb: «L’ajuntament de Barcelona també retira l’estàtua franquista de la Victòria del Born»
 Notícia a dBalears: «Tomben la polèmica estàtua de Franco»
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El CETA queda paralitzat, per ara, gràcies al parlament de Valònia
Després de la setmana passada, que va ser molt intensa en
mobilitzacions contra el CETA i el TTIP a moltes ciutats europees
com Barcelona o Madrid, el passat dimarts no es va signar l’acord
entre la UE i el Canadà tal i com estava previst. En aquesta mateixa
direcció, a Menorca mig miler de persones es va concentrar per
oposar-se a aquests tractats. La causa de la no subscripció del
tractat fou el veto de Bèlgica. L’acord l’havien de subscriure tots els
estats membres de la UE, però Bèlgica s’hi va oposar perquè el
govern belga necessitava el suport del parlament de Valònia, que hi
havia votat en contra. I és que, segons el sistema polític federal de
Bèlgica, les regions tenen competències per aprovar o rebutjar
tractats internacionals. La conseqüència és que el veto de Valònia ha obligat el govern federal a bloquejar l'aprovació
del tractat i a renegociar els punts conflictius.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Noticia a Menorca al dia: «Cerca de 500 personas se mobilizan en Menorca contra el TTIP»
 Notícia a Ara Balears: «Bèlgica compleix l'amenaça i obliga a renegociar el tractat comercial entre la UE i el Canadà»

-

L’abans i el després de Menorquins pel Territori
Durant la darrera Assemblea, que va tenir lloc el dissabte 15 d’octubre, es va aprofundir en la renovació organitzativa
de cara al nou curs. Es va seguir treballant en el model de funcionament, els objectius i els horitzons de Menorquins
pel Territori. Per altra banda, va sorgir la idea de plasmar en un vídeo la feina que es duu fent fins ara per explicar-la i
per fer arribar l’organització i la lluita a quanta més gent millor. El vídeo repassarà què hem fet, on hem estat, quin ha
estat el nostre capital humà i, en definitiva, com hem contribuït amb el nostre granet d’arena a millorar la nostra
terra i la societat.

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

-

23

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.

Mercat agrari
Conferencies i debats

LA MORT, DES DEL PUNT DE VISTA DELS TALAIÒTICS I DELS MENORQUINS ACTUALS
Hora:
20.00 h
Lloc:
Casa de Cultura, Ciutadella
Descripció:
Xerrada sobre els rituals i actituds davant la mort en època talaiòtica i en època
actual a càrrec de l’arqueòleg Mª José León i de l’antropòleg Jaume Mascaró.
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26
Xerrada
DIVENDRES

28
Jornada
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DIÀLEG SOBRE EL PARC DE SON SALOMÓ
Hora:
20.00 h
Lloc:
Molí del Rei (Camí des Castell 53, Maó)
Descripció:
Xerrada amb imatges i posterior debat sobre el projecte d’ampliació del parc
solar de Son Salomó de Ciutadella.
CICLE DE CINEMA CLÀSSIC
Hora:
19.00 h – 22.00 h
Lloc:
Can Victori (Seu de l’IME, Maó)
Descripció:
Des de l’any 2006 l’OBSAM actua com a Campus Extern de la UAB i posa a
disposició dels estudiants del Grau de Ciències Ambientals equipaments, bases
de dades i recolzament tècnic per la realització de treballs de final de carrera
sobre diferents aspectes de la sostenibilitat a Menorca. Per ara s’han fet trebals
sobre temàtiques molt diverses que van des de l'estudi de l'eficiència
energètica o l'autosuficiència hídrica fins a estudis de mobilitat sostenible;
d’ecoeficiència del sector agroalimentari i turístic o al disseny d'indicadors de
percepció i seguiment per a les platges o el Camí de Cavalls. Aquesta jornada de
celebració pretén donar a conèixer els resultats més rellevants d’aquests
treballs i establir les línies d’investigació més interessants per al futur.

A Barcelona
DIUMENGE - DISSABTE

23 - 29
Exposició
DISSABTE

29
Tradició
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CAMINS DE LA NATURA, ITINERARIS VITALS
Hora:
Tot el dia
Lloc:
Casa de l’Aigua de Trinitat Nova (Carrer de Garbí 3, Barcelona)
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.
CLASSES DE BALL DE BOT
Hora:
12.30 h
Lloc:
Espai Mallorca (Plaça Vicenç Martorell 1, Barcelona)
Descripció:
Tots els dissabtes d’aquesta tardor es fan classes de ball de bot. Per a més
informació (inscripcions, professor, preus) enviar un correu a:
gestio.espaimallorca@gmail.com.
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