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- El corredor de cetacis frena les prospeccions al golf de Lleó
Aquest dilluns s’han reunit a Madrid Aliança Mar Blava i MAGRAMA per tractar la tramitació irregular que s’estava
fent del projecte de prospeccions petrolieres al golf de Lleó. Després de la reunió es confirma l'arxivament d'un dels
expedients, i l'altre, que es manté, ha de treure a exposició pública l'estudi d’impacte ambiental. També s'inicia el
procés administratiu per demanar oficialment al Conveni de Barcelona la declaració del corredor de migració de
cetacis com a ZEPIM.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.


Entrada al blog de la pàgina web de Menorquins pel Territori: El corredor de cetacis frena les prospeccions al golf de Lleó



Article a El País: Un área protegida de cetáceos frena las prospecciones del Mediterráneo



Article a Ara Balears: Madrid protegirà el corredor de cetacis a la mar Balear que fa inviables les prospeccions



Article a Menorca.info: Nueva victoria contra las prospecciones



Article a Menorc@aldia: El Gobierno central archiva el proyecto de prospecciones en el golfo de León de 2011



Article a La Vanguardia: Medio ambiente frena los sondeos petrolíferos frente a la Costa Brava y Menorca



Article a Mallorca Diario: El ministerio archiva los sondeos en el Golfo de León

- L’OBSAM dóna un toc d’avís sobre el model energètic de l’illa
El model energètic de Menorca depèn quasi completament del petroli, i tot i ser Reserva de la Biosfera la seva
autosuficiència energètica és encara una realitat llunyana. L’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), amb
l’ajuda d’una nova eina del portal IDE del Consell, presenta un seguit de mapes, storymaps i múltiples dades per
explicar les característiques del consum energètic de l’illa.
 Article a Menorca.info: El OBSAM alerta de que el modelo energético insular es insostenible

 Portal del Consell Insular de Menorca: Infraestructura de Dades Espacials

- S’aprova la revisió i redacció d’un nou projecte de millora de la Me-1 del tram entre Ciutadella i Ferreries
El Consell Insular de Menorca ha aprovat aquest dimecres l’inici de l’expedient de contractació per a la revisió del
projecte de modificació de la carretera general entre Ciutadella i Ferreries i la redacció d’un nou projecte de millora.
La finalitat és proporcionar les mateixes garanties de seguretat i reduir l’impacte mediambiental i la ocupació del sòl
del projecte actual.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.



Article a Menorca.info: El Consell redactará otro proyecto para la reforma de la carretera entre Ciutadella y Ferreries
Article a Menorc@aldia: El Consell aprueba modificar la reforma de la carretera general en el tramo Ferreries-Ciutadella
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- S’apaguen els llums dels jaciments arqueològics de la Menorca Talaiòtica
Com a iniciativa de l’anterior equip de govern es van il·luminar quatre jaciments arqueològics de la Menorca
Talaiòtica amb un cost total de 36.093 euros. L’equip de govern actual ha decidit posar fi a aquest projecte, ja que
creu que va ser una contradicció invertir en una operació estètica i retallar el pressupost destinat a excavacions
arqueològiques, treballs d’investigació i restauració de béns patrimonials quan la UNESCO exigeix com a prioritaris els
treballs de manteniment, conservació i recuperació. Un altre argument és la reducció de la contaminació lumínica.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.


Article a Menorcainfo: El Consell dejará de iluminar los yacimientos arqueologicos



Article a Menorc@aldia: El Consell dejará de iluminar los monumentos talayóticos
Article d’opinió a Menorca.info: S’han d’il·luminar els monuments talaiòtics per Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura



- La reforma de la llei electoral de PP i PSOE posa traves als votants fora d’Espanya
Només 73 dels 2.059 menorquins que viuen fora d’Espanya, el 3,56 %, van fer tots els tràmits burocràtics per poder
votar. D’ençà que PP i PSOE es van aliar per reformar la llei electoral i van obligar els emigrants a inscriure’s
prèviament en un cens per garantir que tots els vots fossin legals, la participació efectiva a les urnes ha caigut del 33,5
% el 2008 al 4,4 % el 2011 i al 3,56 % el 2015.
 Article a Menorca.info: Solo 73 de los 2.059 menorquines que viven en el extranjero votaron el 20-D
- Continuen les negociacions per arribar a un pacte de govern
Després de les eleccions del passat diumenge 20 de desembre continuen les negociacions per arribar a un pacte de
govern i elegir així el representant a la presidència de l’estat. De moment no s’ha arribat a cap acord i es compliquen
les negociacions entre els representants dels principals partits polítics.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació


Article a 20minutos: El PP gana las elecciones, pero sin la mayoría necesaria en un Parlamento fragmentado

 Article a Menorca.info: El enredo en el PSOE complica los pactos de gobierno
 Article a Menorca.info: Armengol relama “más capacidad de empatía y dialogo” ante los resultados del 20D
 Article a AraBalears: PP-PSOE, una possible aliança amb prorames antagònics
- Les veus de Menorca a Madrid
La veu de Menorca arribarà a Madrid per boca de tres dones: Juana Pons Vila (PP) representarà l’illa al Senat, mentre
que Águeda Reynés (PP) i Mae de la Concha (Podemos) ho faran al Congrés.
 Article a Menorc@aldia: Juana Francis Pons Vila, Águeda Reynés y Mae de la Concha, la voz de Menorca en Madrid
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Aquí trobareu algunes activitats i esdeveniments culturals interessants que es faran durant aquesta propera setmana.
- A Menorca


Dimarts 29
La imminència de les prospeccions petrolieres a les nostres costes
Hora i lloc: a les 20.00 h a l’Ajuntament d’Alaior (C/ Major, 11)
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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