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- El nou Govern allarga la vida de la única plataforma petroliera d’Espanya
El Consell de Ministres del nou Govern en funcions ha aprovat dos reials decrets amb els que permet que Repsol
segueixi extraient petroli durant deu anys més, de quatre dels deu pous en operació de la plataforma Casablanca, que
és la única plataforma petroliera en funcionament en tot el país, situada a uns 42 quilòmetres de les costes de
Tarragona.
 Article a El País: El Gobierno alarga la vida de la única plataforma petrolera de España

- La Unió Europea recolza la declaració del corredor de cetacis com a ZEPIM
La Comissió Europea de Medi Ambient recolza i creu en la gran importància de protegir la biodiversitat marina i
declarar el corredor migratori de cetacis com a zona especialment protegida d’importància per al Mediterrani (ZEPIM)
i dificultar la viabilitat dels projectes de prospeccions petrolieres que afecten al mar Balear.
No t’oblidis de contrastar totes les fonts d’informació.





Article a Menorca.info: La UE apoya proteger la ruta de los cetáceos del Mediterráneo
Article a Menorc@aldia: La UE apoya la protección del corredor de cetáceos en el Mar Balear
Article a Diario de Ibiza: La UE apoya proteger el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo
Article a Diario de Mallorca: La Unión Europea apoya la creación de un corredor de cetáceos en Balears

- El MAGRAMA sol·licita al Conveni de Barcelona la protecció del corredor de cetacis
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha iniciat la tramitació necessària i sol·licitarà al
Conveni de Barcelona que el corredor de cetacis es declari zona especialment protegida d'importància per al
Mediterrani (ZEPIM), fet que impediria dur a terme sondejos i prospeccions petrolieres a les seues aigües.


Article a La Vanguardia: Medio Ambiente diseña una ‘autopista’ mediterránea para proteger cetáceos
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- El Govern balear i totes les instal·lacions públiques s’abastiran amb energia 100 % renovable
El Govern de les Illes Balears i totes les instal·lacions públiques que en depenen (hospitals, centres docents...) només
s'abastiran d'energia renovable a partir del mes d'abril de 2016. La iniciativa que passa de les paraules als fets
convocarà un concurs públic amb un preu màxim de 30 milions d’euros amb un únic requisit, que tota l’energia
generada provingui de fonts renovables.
 Article a Ara.cat: El Govern comprarà energia verda fora per abastir-se el 2016
- Nou decret llei que permet l’ampliació d’hotels
El Govern de les Illes Balears prepara un decret llei de mesures territorials que permetrà la possibilitat d'ampliar
hotels facilitant així el turisme de quantitat.
 Article a Arabalears: La modificació ‘light’ de la llei Delgado permet continuar ampliant hotels
- Onada d’incendis forestals al nord de la península en ple hivern
Onada d’incendis forestals al nord de la península, la majoria provocats, que han consumit ja més de 2.000 hectàrees
d’alt valor ecològic. La situació torna encara més conflictiva quan el passat mes de gener es va aprovar la modificació
de la Llei de Montes: una norma que obre la possibilitat del desenvolupament urbanístic en el terreny incendiat, fet
que amb la normativa anterior, del 2003, estava prohibit durant els 30 anys posteriors per risc d’un nou incendi en
aquest terreny.
 Article a El Mundo: Más de 100 incendios queman los bosques del norte de España en pleno invierno
Un estudi fet pel geògraf Joan Bauzà mostra els principals incendis que han afectat els espais forestals de l’Arxipèlag
balear durant els darrers 30 anys. Un total de cinc municipis que representen el 10 % de la superfície de les Balears
concentren el 76 % de la superfície cremada a totes les illes que correspon a 14.200 hectàrees.


Article a Arabalears: Cinc municipis concentren el 76 % de la superfície cremada en 30 anys

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


Diumenge 10
Excursió pel Camí de Cavalls (Cala en Porter – Ses Roques Llises)
Hora i lloc: de les 09.30 h a les 13.30 h, trobada a l’aparcament vora la platja de Cala en Porter.
Descripció: excursió pel Camí de Cavalls fins el dolmen de ses Roques Llises (considerat un dels monuments
més antics de Menorca) i na Comerma de sa Garita (monument únic a Menorca). Itinerari amb arbres
singulars. Dificultat mitja-baixa, de pocs quilòmetres però amb algunes costes. Servei de bus de retorn.
Organitza GOB Menorca amb col·laboració del Departament de Cultura del Consell Insular.
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