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- Finalment s’arriba a un acord a la Cimera de París contra el canvi climàtic
Els representants de gairebé 200 països, reunits a la Cimera del Clima, han adoptat aquesta setmana el primer acord
global per limitar l’escalfament generat per l'home i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Articel a El País. La Cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático
Article a Elcomercio. HISTÓRICO: Aprueban acuerdo climático de París en COP21

- L’acord de la Cimera de París no soluciona alguns punts importants
Aquest acord, però, no resol qüestions tan transcendentals com el fons d'ajuda als països pobres, el límit en
l'augment de temperatura del planeta o la reducció d'emissions contaminants.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Ara.cat. L’esborrany de l’acord de París no resol cap de les qüestions clau
Entrada a la pàgina web de Amigos de la Tierra. El acuerdo de París: una farsa en la lucha contra el cambio climático

- Es preveu la finalització del projecte de prospeccions del golf de Lleó
El president de la Comissió Balear de Medi Ambient, Antoni Alorda, es reunirà amb dues directores generals del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per tancar i arxivar definitivament l’expedient de 2011 relatiu al
projecte de prospeccions al golf de Lleó.
A la reunió també hi participaran les directores de Qualitati Educació Ambiental i Medi Natural, Guillermina Yanguas, i
de Sostenibilitat de la Costa i la mar, Raquel Orts, juntament amb Carlos Bravo, coordinador d’Aliança Mar Brlava, i
Miquel Vericad, conseller insular de Medi Ambient d’Eivissa.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.
 Article a Menorc@aldia. El Govern confía en decir adiós el proyecto de prospecciones del Golfo de León
 Article a Arabalears. Una comitiva va a Matrad a ‘tancar’ el projecte del golf de Lleó

- Es desconvoca la vaga dels docents
L’Assemblea de Docents va desconvocar la vaga prevista per a dimarts passat després que dilluns el col·lectiu de
professors tornàs a negociar amb els membres del Govern i s’establissin tres punts bàsics per aturar les
mobilitzacions.


Article a Menorcainfo. La Asamblea de Docentes desconvoc la huelga prevista para este martes
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- Avui és dia d’eleccions generals
Recorda que avui se celebren eleccions generals. Si no has votat per correu, podràs exercir el teu dret a vot
presencialment al teu col·legi electoral de 09.00 h a 20.00 h.
 Article a Menorcainfo. Se abren las urnes de las elecciones generales más inciertas
 Article a Menorc@aldia. 20D: Menorca, ante las elecciones que deben confirmar el fins del bipartidisme
- Vota en verd! Propostes mediambientals dels principals partits polítics
El medi ambient no ha estat un tema destacat en la campanya electoral, i malgrat que els partits afirmen tenir
mesures contra el canvi climàtic, és estrany que no se n’hagi parlat en els debats dels candidats, sobretot tenint en
compte que ha coincidit amb la COP21 de París.
 Article a El periscopi. E 20-D vota en verde
 Entrada a la pàgina web de Greenpeace. Elecciones 20D: Y tu candidato preferido es verde?

- Jornades ‘Camí de Cavalls: on som, on anam’
Els passats dies 18 i 19 van tenir lloc les jornades ‘Camí de Cavalls: on som, on anam’, organitzades pel Consell Insular
de Menorca, en commemoració al quinzè aniversari de la Llei 13/2000 del Camí de Cavalls de Menorca. Va ser un
espai de reflexió que, amb la participació i intervenció de tots els interessats, va voler ser el punt de partida per
impulsar millores, especialment des del punt de vista ambiental, per assegurar un bon ús del camí i evitar possibles
processos de deteriorament. També es van pronunciar conferències molt interessants amb el camí com a tema
central.



Entrada a la pàgina web del Consell Insular de Menorca
Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori. Jornades CAMÍ DE CAVALLS: ON SOM, ON ANAM

Si us les vau perdre, aquí podreu recuperar totes les intervencions que es van fer durant aquests dos dies.


Vídeos de les ‘Jornades Camí de Cavalls: on som on anam’ del Consell Insular de Menorca

- El PP demana que no es derogui la NTT
El Partit Popular ha demanat al Consell Insular de Menorca que no es derogui la Norma Territorial Transitòria que es
va aprovar durant la legislatura passada. El PP apel·la a un suposat ampli consens social a l’hora d’aprovar aquesta
norma i presentarà una moció durant el pròxim ple, previst per dilluns, per tractar el tema.
 Article a Menorcainfo. El PP pide al Consell que no derogue la Norma Territorial Transitoria
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Aquí trobareu algunes activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
- A Menorca


Dilluns 21
La imminència de les prospeccions petrolieres a les nostres costes
Hora i lloc: a les 20.00 h a la Biblioteca de Maó (Plaça Conquesta, 8)
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.

- A Barcelona


Dimarts 22
Fira de consum responsable
Hora i lloc: a les 18.00 h a la plaça Catalunya de Barcelona
Descripció: xerrada i debat amb informació sobre el consum responsable amb la participació dels següents
mitjans de comunicació: Crític, La Marea, Alternativas Económicas, La Directa i Opcions.

www.menorquinspelterritori.org
contacte@menorquinspelterritori.org

