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- Les prospeccions al Mediterrani arriben a la Cimera de París
Sebastià Sansó, director general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, i Juan Groizard, director general
d’Energia i Canvi Climàtic, remarcaran a l’Estat espanyol, durant el transcurs de la COP21, la hipocresia que resulta el
fet de plantejar objectius de reducció d’emissions i de lluita contra el canvi climàtic al mateix temps que s’impulsen
projectes de prospeccions petrolieres que afecten les costes de l’arxipèlag balear i la costa peninsular.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.


Article a Diario de Mallorca. ‘Un Mediterráneo libre de prospecciones’, en la Cumbre del Clima de París
 Article a Menorca@aldia. El Govern lleva los sondeos en el Mediterráneo a la Conferencia del Clima en París
 Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori. Les prospeccions al Mediterrani arriben a la Cimera de
París

- Comunicat de les plataformes antipetrolieres de Balears per un Mediterrani lliure de prospeccions
Les plataformes ciutadanes del moviment antipetrolier de Balears (Eivissa Diu No, Ibiza Antipetrolífera, Formentera
Diu No, Menorca Diu No, Menorquins pel Territori i Balears Diu No), des de les quatre illes, ajunten de nou les seues
veus per reclamar a tots els partits polítics que aprofitin aquesta campanya electoral per mostrar, davant la
ciutadania balear, un autèntic compromís perquè es declari, per llei, el Mediterrani espanyol zona lliure de
prospeccions.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.






Article a El Mundo. Temor a que el ministro Soria intente ‘colar’ en Navidad el proyecto de Spectrum
Article a El Periscopi. Campaña #MedSeaOilFree y la sospecha del “regalo navideño”
Article a Nou diari Eivissa y Formentera. Las plataformas antipetrolíferas piden que tras el 20D se declare por ley el
Mediterráneo Español libre de prospecciones
Article a la versió impresa de DIARIO de Ibiza. Los antipetrolíferos piden una ley para un mar libre de prospecciones
Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori. Comunicat de les plataformes antipetrolieres de Balears
per un Mediterrani lliure de prospeccions

- Xerrades de Menorca Diu No sobre la imminència de les prospeccions petrolieres
Pròximament s’obrirà el termini per presentar al·legacions contra el projecte de prospeccions petrolieres que
Spectrum Geo Limited vol dur a terme al voltant de l’arxipèlag balear. Per açò Menorca Diu No, amb la col·laboració
d’altres col·lectius, inicia una gira pels nuclis de l’illa per fer xerrades informatives sobre la imminència de les
prospeccions petrolieres a les nostres costes i formar grups de voluntaris a cada poble per iniciar la campanya de
recollida d’al·legacions quan arribi el moment.
Les xerrades es faran els dies següents:







Divendres dia 11 a les 19.30 h a Sa Sínia, Es Castell (Cartell)
Dimarts dia 15 a les 20.00 h a Cas Vesins, Ferreries (Cartell)
Dimecres dia 16 a les 19.00 h a la Caseta de Comandància del port de Ciutadella (Cartell)
Divendres dia 18 a les 19.00 h al Centre Cultural de Sant Lluís (Cartell)
Dilluns dia 21 a les 20.00 h a la Biblioteca de Maó (Cartell)
Dimarts dia 29 a les 20.00 h a l’Ajuntament d’Alaior (Cartell)

 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
www.menorquinspelterritori.org
 Article a Teinteresa. El PP promete mantenir las centrales nucleares, terminar el ATC y potenciar las energies renovables
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- L’energia renovable en sòl rústic es veu limitada
Segons la modificació d’una clàusula de la Norma Territorial Transitòria (NTT), que va aprovar l’equip de Santiago
Tadeo, les grans instal·lacions d’energies renovables no es poden construir en sòl rústic si no són declarades
d’iniciativa pública.
La notícia al diari Menorca, amb un titular erroni però rectificat pel GOB Menorca en una publicació al Facebook,
explica els criteris que haurien de complir els projectes d’energies renovables sobre sòl rústic a l’illa de Menorca.



Article al diari Menorca.info. El GOB limita la energía renovable a suelo no protegido y que sea de iniciativa privada
Publicació del GOB Menorca al Facebook per rectificar el titular de la notícia anterior

- Resultats de les enquestes a les eleccions generals
El Grup d'Investigació en Processos Electorals i Opinió Pública (GIEPyOP) de la Universitat de València ha realitzat un
sondeig electoral basant-se en més de 13.000 qüestionaris. Aquest sondeig, amb resultats desglossats per comunitats
autònomes, preveu la distribució d'escons següent al Congrés per a les Illes Balears: dos escons per a Podemos (seria
la força més votada a les Illes), dos per al PP, dos per al PSOE, un per a MÉS i un altre per a C's:
 Resultats de les enquestes de les eleccions generals a nivell nacional segons la EPO-UV


Articel a dBalears. El sondeig de la Universitat de València mostra un escenari ingovernable a Espanya i dóna un escó a MÉS

També podeu veure els resultats de les enquestes fetes per l’Institut Balear d’Estudis Socials (IBES) i per la Fundació.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Arabalears. Gadeso: 2-3 per al PP, 2 PSOE, 2 Podem, 1-2 Ciutadans i 1 MÉS
Article a Menorcainfo. PSOE y Ciudadanos disputan el seundo puesto en Balears por detrás de un PP a la baja

- Debats de campanya del 20-D
S’han fet debats entre els representants dels partits polítics candidats al Senat per a les pròximes eleccions generals
del dia 20, en els quals han assistit representants de PP, PSOE, C’s, PI, Podem i Som Menorca.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Article a Menorca.info. Los candidatos al Senado debaten en menorca.info
 Article a Menorc@aldia. El Senado se desdibuja en el debate entre sus candidatos en Menorca
Més debats a l’Ateneu de Maó i a La SER amb els representats dels partits polítics candidats al Congrés.



Article a Menorcainfo. El precio y la veracidad de la salida de la crisis centran la recta final electoral
Article a Menorca@aldia. Diario de campaña electoral: Debate por la mañana y cine por la tarde con Podemos

Debat a IB3 TV amb els candidats al Congrés per a les Eleccions Generals 2015. Tot seguit teniu el vídeo del debat i un
article d’opinió al diari AraBalears sobre el qual es va parlar. Aquest proper dimecres 16 a les 21.35 h es farà una
segona part del debat a IB3 TV.



Vídeo d’IB3 TV. Eleccions Generals 2015. Debat candidats al Congrés
Article d’opinió a AraBalears. Els candidats balears no resolen dubtes a IB3 en un debat molt avorrit
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- Continuen les negociacions entre la Conselleria i els docents
L’Assemblea de Docents ha presentat una proposta als partits que donen suport al Govern per posar fi a la vaga
educativa indefinida abans de les eleccions generals del 20 de desembre. Exigeixen un augment en la partida
educativa del pressupost de la comunitat autònoma, anticipar el pagament de complements previstos per al gener
del 2017 i crear una mesa de representants i organitzacions de la comunitat educativa per minimitzar els efectes de la
LOMCE.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Menorcainfo. Los docentes exponen sus condiciones para desconvocar la huelga educativa antes del 20-D
Article a dBalears. Els docents, pendents d’un compromís del Gvern per l’adjudicació dels 80 milions de Montoro

- Es manté la vaga de docents després de no arribar a cap acord amb la Conselleria
Després de reunir-se la Conselleria i l’Assemblea de Docents per arribar a un acord i desconvocar així la vaga, no s’ha
arribat a cap acord entre ambdues parts implicades, per la qual cosa la vaga continua vigent.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Menorcainfo. Govern y docentes acercan posturas pero se mantiene la convocatoria de huelga
Article a dBalears. Cap acord entre Assemblea de Docents i Conselleria: la vaga del 15-D continua vigent

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


Dimarts 15
La imminència de les prospeccions petrolieres a les nostres costes
Hora i lloc: a les 20.00 h a Cas Vesins, Ferreries (C/ Reverend Pare Huguet, 48)
Descripció: xerrada informativa i per formar grups de voluntaris a cada poble per iniciar la campanya de
recollida d’al·legacions quan arribi el moment. Organitza Menorca Diu No amb col·laboració d’altres
col·lectius. Pots veure el cartell de l’esdeveniment clicant aquí.



Dimecres 16
La imminència de les prospeccions petrolieres a les nostres costes
Hora i lloc: a les 19.00 h a la Seu d'Amics de la Mar de Menorca, Ciutadella (C/ Port Comercial, s/n)
Descripció: xerrada informativa i per formar grups de voluntaris a cada poble per iniciar la campanya de
recollida d’al·legacions quan arribi el moment. Organitza Menorca Diu No amb col·laboració d’altres
col·lectius. Pots veure el cartell de l’esdeveniment clicant aquí.
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Divendres 18
La imminència de les prospeccions petrolieres a les nostres costes
Hora i lloc: a les 19.00 h al Centre Cultural de Sant Lluís (C/ de Sant Lluís, 56)
Descripció: xerrada informativa i per formar grups de voluntaris a cada poble per iniciar la campanya de
recollida d’al·legacions quan arribi el moment. Organitza Menorca Diu No amb col·laboració d’altres
col·lectius. Pots veure el cartell de l’esdeveniment clicant aquí.
Taula rodona ‘Desigualtat i propietat’ | Desnonaments, lluita sindical, món escolar i atenció a la gent gran
Hora i lloc: a les 20.00 h a la Sala d’Actes del Cercle Artístic de Ciutadella (Plaça des Born, 19)
Descripció: xerrada organitzada per Justícia i Pau de Menorca i amb la participació de Sara Casero, activista
de la Plataforma contra els Desnonaments; Ramón Carreras, compromès des de fa temps amb la lluita
sindical; Joana Caules, compromesa professionalment i políticament en el camp del món escolar; i Maria Coll,
professional experimentada en l'atenció a la gent gran a través de les residències geriàtriques d'Artiem.



Diumenge 20
Sortida guiada itinerari Life+ BOSCOS
Hora i lloc: a les 10.00 h a la finca Alforí de Dalt, a Ciutadella
Descripció: sortida guiada per a persones adultes per l'itinerari del projecte Life+ BOSCOS dins de la finca
d'Alforí de Dalt (Ciutadella). Durant la sortida s'explicarà el projecte Life+ BOSCOS i els valors naturals
presents en l'itinerari. Es posarà un èmfasi especial en el paper i funcions dels boscos de Menorca.

- A Barcelona


Dimarts 15
Xerrada informativa sobre el 3+2
Hora i lloc: a les 14.00 h a la gespa de la facultat de Biologia i Ambientals de la Universitat de Barcelona
Descripció: dijous dia 17 de desembre es durà a terme un referèndum a la UB relacionat amb la reforma del
3+2. Per aquest motiu, l’Assemblea d’Estudiants de la facultat de Biologia i Ambientals ha organitzat una
xerrada informativa amb l’objectiu que l’alumnat tengui les eines per decidir si vol participar d’aquest
referèndum i de quina manera ho vol fer.



Dissabte 19
Futur d’una filosofia i política radicals | Cicle “Liceu Maragall. Crisi i futur incert”
Hora i lloc: a les 11.00 h a la Sala Verdaguer de l’Ateneu Barcelonès (C/ de la Canuda, 6)
Descripció: conferència a càrrec d’Andityas Martos, professor de Filosofia a la UFMG (Brasil).
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