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- Menorquins pel Territori s’uneix al moviment per a la justícia climàtica
Menorquins pel Territori va unir-se a la Marxa Mundial pel Clima que va tenir lloc a Barcelona per exigir que la COP21
sobre el canvi climàtic en el marc de les Nacions Unides arribàs a un acord global i ambiciós per a solucionar la pitjor
crisi ambiental de la història, frenar el canvi climàtic i limitar l’escalfament global per sota dels 2 °C.
 Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori. Menorquins pel Territori s’uneix al moviment per a la
justícia climàtica

- Cecília Ligero estén la lluita fins a Madrid al cicle de conferències TEDxYouth
Cecília Ligero va participar el passat diumenge dia 15 de novembre al cicle de conferències TEDxYouth@Madrid a la
secció ‘activista’ i va xerrar sobre el medi ambient, la protecció i la conservació de Menorca i va donar a conèixer les
problemàtiques que afecten la nostra illa, centrant la temàtica amb els projectes de les prospeccions petrolieres al
Mediterrani. Pots veure la seua conferència al següent enllaç:


Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori. Cecília Ligero estén la lluita fina a Madrid al cicle de
conferències TEDxYouth

- Vot per correu, encara hi sou a temps!
Encara sou a temps a sol·licitar el vot per correu per a les eleccions a les Corts Generals del 20 de novembre. Només
heu d’apropar-vos a l’oficina de correus més propera amb el vostre DNI, teniu fins el dijous dia 10 de desembre per a
sol·licitar-lo, no espereu més!
Al següent enllaç trobareu els terminis de sol·licitud i lliurament del vot i tota la informació que necessitis a més d’una
presentació de les candidatures al Senat.
 Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori. Vot per correu a les Eleccions Generals del 20 de


desembre 2015
Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori. Presentació de les candidatures al Senat

- Resultats dels sondejos, diputats dels partits a Balears
Segons els resultats de l’enquesta feta pel Centro d’Investigaciones Sociológicas (CIS) el PP obtindria 2-3 diputats dels
8 escons en disputa a Balears, Ciudadanos i Podemos n’obtindrien 2 cadascun i PSIB obtindria 1-2 diputats.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.


Article al diari Menorca diario. Un estudio prevé 3 diputados para PP, 2 del PSEO, 2 de Més y 1 de Podem

 Article al diari Menorca info. El PP lograría 2-3 diputados en Balears, 2 Podemos, 2 Ciudadanos y 1-2 PSIB
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- Marxa Mundial pel Clima
Menorca i Barcelona van ser dos dels llocs on va tenir lloc, el passat diumenge 29 de novembre, el moviment per a la
justícia climàtica. La marxa que es va fer en més de 2000 ciutats en tot el món va ser la cimera del moviment contra el
canvi climàtic el dia abans de la COP21 de París.
Notícies de la marxa a Barcelona. No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.


Article al diari Europa press. Unas 2.000 personas participan en la Marcha mundial por el Clima en Barcelona

 Article a el digital de Barcelona. Barcelona, en marcha contra el cambio climático
Notícies de la marxa a Menorca. No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.


Article al diari Menorca info. Menorca reivindica medidas para combatir el cambio climático

 Article al diari Menorca al dia. Menorca camina por el clima
Notícies de la marxa a Menorca. No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Galeria de fotografies del diari Menorca info. Marcha contra el cambio climático
- La COP21 de París
A l’endemà de la marxa pel clima va tenir lloc la COP21 a París on 150 caps d’Estat i Govern van reunir-se per tractar
el tema del canvi climàtic. Els discursos tractaven temes com l’esclafament màxim de 2 ⁰C, la reducció d’emissions i
un acord vinculant al qual s’hi van adherir els països més contaminadors –EEUU, Xina, Unió Europea, Canadà i Índia-.
Tot i açò, actualment la injecció econòmica als combustibles fòssils, emissors de CO2, sumen més de 500.000 milions
d’euros a l’any, multiplicant per quatre les subvencions a les renovables. Així el primer pas a donar seria el canvi en el
model energètic actual influenciat per les grans multinacionals del sector.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Article al diari El diario. Miles de millones en ayudas al petróleo y carbón dejan en evidencia los discursos de los líderes
en la Cumbre del Clima
Article al diari 20 minutos. EEUU y China prometen trabajar juntos para lograr un acuerdo en la cumbre del clima en
París
Article al diari El País. Medio millar de fondos de inversión se alejan de las energies fósiles

- Les centrals nuclears de Catalunya amplien la seva vida útil i operaran més anys
Les tres centrals nuclears de Catalunya, -Ascó I, Ascó II i Vandellòs II- s’apropen al final de la seva vida útil, estimada
en uns 40 anys de funcionament. L’empresa titular de les tres plantes ANAV –participada per Endesa i Iberdrola- vol
allargar la vida útil de les centrals argumentant que les plantes són segures i que s’estan fent les inversions
necessàries per garantir-ho i ho reforça comparant-les amb centrals dels Estats Units que són de la mateixa tipologia i
tenen llicència per operar més anys.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Article al diari ara balears. Les nuclears inverteixen per operar més enllà del 2040
Article a El Boletin. Endesa esgrime que sus centrales nucleares son “excelentes” para ampliar su vida útil a 50 años
Article a Teinteresa. El PP promete mantenir las centrales nucleares, terminar el ATC y potenciar las energies renovables
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- S’exigeix l’arxivament del projecte de prospeccions en el Golf de Lleó
La comissió Balear de Medi Ambient vol reclamar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que s’arxivi el
projecte de prospeccions petrolieres en el Golf de Lleó que va iniciar l’empresa Seabird Exploration el 2011 i que
posteriorment va abandonar. Schlumberger ha agafat el relleu d’aquest expedient el qual continua tramitant i en
tramita un de nou des del 2014 amb el mateix objectiu, per això es demana que s’arxivi el projecte que va iniciar
Seabird Exploration perquè no poden haver-n’hi dos amb una mateixa finalitat.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.


Article al diari Menorca info. El Govern exige a Madrid que archive el proyecto de prospecciones en Menorca
 Article al diari ara Balears. Medi Ambient demana a Madrid que el projecte de prospeccions del nord de Menorca se
sotmeti a exposició pública

- El Govern central dona suport a la candidatura de Menorca Talaiòtica
El secretari d’Estat de Cultura, José María Lassalle va demostrar el passat dijous a Palma el recolzament del Govern
central a la candidatura de la Menorca Talaiòtica davant la UNESCO perquè sigui declarada Patrimoni Mundial.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article al diari Menorca info. El Gobierno expresa su apoyo a la candidatura de Menorca Talaiòtica
Article al diari 20 minutos. Lassalle destaca el “respaldo” del Gobierno central a la candidatura de Menorca Talaiòtica

- Els Docents tornen a la vaga el 15D
L’assemblea de Docents ha aprovat fer una nova jornada d’aturada completa dia 15 de desembre després que el
conseller Martí March i els sindicats STEI, ANPE i FE-CCOO signassin l’acord per a la recuperació dels sexennis i el
pagament de la paga extra de 2012 en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació excloent els Docents de la negociació.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.




Article al diari Ara balears. L’Assemblea de Docents torna a la vaga el 15 de desembre
Article al diari Menorca info. Los docentes irán a la huelga el día 15 de diciembre
Article al diari dBalears. L’Assemblea de Docents convoca una jornada de vaca per al 15 de desembre

- EbookMenork, la biblioteca de llibres electrònics
El Consell Insular de Menorca ha posat a disposició dels ciutadans una plataforma tecnològica on es disposa d’una
biblioteca de llibres electrònics. Permet agafar en préstec les principals novetats editorials en forma digital. Per
gaudir-ne, només has de ser usuari registrat de la Xarxa de Biblioteques de Menorca i sol·licitar la inscripció a través
de qualsevol de les biblioteques de la Xarxa.
Per visitar la biblioteca de llibres i fer les teues reserves pots entrar a la pàgina web, on trobaràs tota la informació de
com inscriure’t i fer els préstecs, o també pots fer-ho des de la app.


Pàgina web oficial de e-bookmenorck
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Aquí trobareu algunes activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
- A Menorca


Dimarts 08
Marcha solidaria por la sonrisa de un niño
Hora i lloc: a les 10.00 h a la Plaça Constitució d’Alaior
Descripció: marxa solidària per recollir juguets per als infants. Recorregut d’Alaior a Es Mercadal pel camí
d’en Kane corrent o caminant 8,5 km. Més informació clicant aquí.



Dimecres 09
Contacontes. L’amo en Xec
Hora i lloc: de 18.30 h a 19.30 h a la biblioteca d’Alaior (C/ Major, 14)
Descripció: Laia Garcia i Joan Taltavull han adaptat per al públic infantil aquesta divertida i ja clàssica història
d¡Àngel Ruiz i Pablo. En motiu dels cent cinquanta anys del naixement de l’escriptor, l’any 2015 ha estat
declarat pel Consell Insular de Menorca “Any Àngel Ruiz i Pablo”.



Diumenge 13
Roda Mô
Hora i lloc: de 10.00 h a 12.00 h
Descripció: l’Ajuntament de Maó reprèn el programa d’excursions familiars en bicicleta. La ruta serà de 10 km
i comprendrà un itinerari exclusivament urbà.

- A Barcelona


Dimecres 09
Taller ‘Estalvia amb l’energia. L’electricitat a règim’
Hora i lloc: de 18.30 h a 20.00 h a l’Aula Ambiental Bosc Turull (Passeig Turull, 2)
Descripció: un recurs per auditar el consum elèctric de casa i reduir-lo, d’una forma útil i divertida aplicant
unes senzilles mesures. Es xerrarà del problema i solucions d’ús i abús de l’energia.
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