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L’Ajuntament de Ciutadella 
va presentar la memòria de 
recuperació de la plaça des 
Born per als vianants, una 
iniciativa que ha de perme·
tre que aquest indret emble·
màtic esdevengui un espai 
obert a la ciutadania i lliure 
de vehicles en la seva major 
part. 

A partir d’aquest moment, 
s’obrirà un procés de parti·
cipació ciutadana i de pre·

sentació de la iniciativa als 
grups municipals, a la Co·
missió de Patrimoni Munici·
pal, a les entitats veïnals, al 
Consell Infantil i Juvenil, a les 
associacions empresarials i a 
la ciutadania en general, per 
tal de definir el projecte.

Amb aquesta iniciativa es 
dona resposta a una deman·
da històrica que fins ara nin·
gú no havia escomès. És per 
açò que l’equip de govern ha 

apostat fort per una actua·
ció que, tot i que mantindrà 
la fisonomia, recuperarà per 
al gaudi de la ciutadania, i 
farà que gran part de l’espai 
sigui lliure de vehicles. 

La plaça podrà esdevenir un 
espai únic per a la celebració 
d’esdeveniments lúdics, cul·
turals, turístics i esportius; 
tot plegat, valorarà també la 
riquesa patrimonial que l’en·
volta.

OBRIM A LA CIUTADANIA LA 
INICIATIVA DE RECUPERACIÓ 
DE LA PLAÇA DES BORN 
L’objectiu és convertir-la en un nou espai obert per a Ciutadella i que esdevingui el nucli 
de la vida social, cultural i comercial del municipi, juntament amb altres ja existents

La memòria es     
va presentar el 
passat 16 de març

UN ESPAI 
D’UNS 10.900 
METRES 
QUADRATS

Es preveu a tota 
la plaça, un espai 
d’uns 10.900 me·
tres quadrats en 
el qual es consi·
dera mantenir el 
passeig elevat al 
centre, així com 
una zona perquè 
hi puguin circular 
els vehicles que 
s’incorporen a la 
plaça des de sa 
Muradeta. 

S’enderrocarà el 
quiosc i es recu·
perarà la simetria 
del passeig. Les 
reformes inclo·
uen, doncs, una 
plaça per a via·
nants d’uns 4.500 
metres quadrats, 
el passeig supe·
rior, una zona de 
trànsit limitat, una 
zona d’aparca·
ments de serveis 
municipals, una 
zona de trànsit 
rodat i carril velo, 
i una zona pen·
dent de definir 
que podria donar 
cabuda a una bos·
sa d’aparcament, 
càrrega i descàr·
rega, taxi, etc.

APOSTA PER 
LA MOVILITAT 
SOSTENIBLE

L’actuació està 
concebuda com 
una acció valenta 
i decidida pel que 
fa a aquesta qües·
tió; amb la qual 
cosa s’afavoriran 
els desplaçaments 
a peu i en velo, i 
es reordenaran les 
bosses d’aparca·
ment.

>>> Podeu consultar tota la notícia clicant aquí

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53629
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Avui des del PSM Més 
per Menorca estem 
d’enhorabona: iniciem 
un nou projecte, el but·
lletí informatiu ‘Sempre 
endavant’.

‘Sempre endavant’ serà 
un espai d’informació i 
d’opinió de les perso·
nes vinculades d’una 
manera o d’una altra al 
PSM Més per Menorca. 
Avui en dia, la informa·
ció pot arribar de mol·
tes formes, però de ve·
gades aquesta es perd i 
no arriba a qui voldríem. 
És per aquest motiu que 
‘Sempre endavant’ s’ha 

de convertir en el punt 
informatiu de referència 
de totes aquelles opini·
ons i informacions que 
estan lligades al PSM 
Més per Menorca. Espe·
rem que ‘Sempre enda·
vant’ esdevingui aquell 

referent informatiu que 
la gent afí a la nostra 
formació sempre ens ha 
demanat.

En aquest butlletí hi 
haurà informació muni·
cipal, notícies relaciona·
des amb la política insu·
lar i autonòmica, articles 
d’opinió, entrevistes po·
lítiques i informacions 
diverses que es con·
siderin d’interès per a 
aquelles persones afins 
al PSM Més per Menor·
ca. També hi haurà un 

espai dedicat als arti·
cles que setmanalment 
es publiquen a ‘En veu 
alta’ i les infografies que 
fem quan volem des·
tacar dies que, per a la 
nostra formació política, 
considerem que són im·
portants. 

Ciutadella de Menorca 
serà un dels eixos clau 
d’aquest butlletí infor·
matiu, ja que actual·
ment la ciutat de ponent 
és el principal referent 
polític del PSM Més per 
Menorca.

Des del PSM Més per 
Menorca esperem que 
des de el butllet ‘Sem·
pre endavant’ puguem 
fer arribar tota la infor·
mació a les persones 
que volen saber què fem 
per millorar la vida de la 
ciutadania menorquina. 
Sempre endavant!

POSEM EN MARXA UN 
NOU ESPAI DESTINAT A 
LA INFORMACIÓ I L’OPINIÓ

Oriol Baradad

COORDINADOR DEL 
PSM MÉS PER MENORCA

VOLEM QUE SIGUI 
EL REFERENT 
INFORMATIU   
QUE LA GENT    
AFÍ ENS HA 
DEMANAT

UN COP AL 
MES TINDREM 
INFORMACIÓ 
MUNICIPAL, 
ARTICLES, I   
ALTRES NOTÍCIES

OPINIÓ
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SEMPRE COMPROMESOS!

DIES INTERNACIONALSPSM - Més per Menorca
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BARANA DE 
SEGURETAT 
A LA ZONA 
VERDA DEL 
CANAL SALAT
L’Ajuntament de Ciutadella 
ha instal·lat una barana de 
seguretat a la zona verda 
del canal Salat. Es tracta, 
concretament, de 90 me·
tres de tanca de plàstic re·
ciclat que reforçarà la segu·
retat en el tram del carrer 
de Sant Antoni Maria Claret 
comprès entre el pont del 
Centre de Salut Canal Sa·
lat i la Sala Multifuncional, 
que presenta un desnivell 

important entre la vorera i 
la zona verda del canal Sa·
lat i que fins ara es troba·
va sense cap tipus de bara·
na ni protecció. Aquest fet 
suposava un perill per als 
vianants, que en diferents 
ocasions havien demanat 

a l’Ajuntament que execu·
tés l’obra que ara s’ha duit 
a terme.Aquesta actuació 
complementa, a més, l’am·
pliació de la vorera en uns 
40 centímetres.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA

APROVADA LA INSTAL·LACIÓ DE 
TRES NOUS PUNTS DE RECÀRREGA 
DOBLE PER A VEHICLES ELÈCTRICS

La Junta de Govern de l’Ajuntament va 
aprovar tres projectes d’instal·lació de 
punts de recàrrega doble per al nucli urbà 
de Ciutadella. El primer preveu la instal·la·
ció d’un punt de recàrrega doble al carrer 
Pintor Torrent, el segon dels punts s’instal·
larà a la plaça Jaume II i el tercer punt s’ubi·
carà al CEIP Margalida Florit.

> Seguiu llegint 

ES COMPLETEN 
LES OBRES DE 
REPARACIÓ I 
MILLORA DE LA 
PISTA MUNICIPAL 
DE PATINATGE

ENLLESTIDES LES TASQUES 
DE PAVIMENTACIÓ DEL 
CAMÍ DE SON FELIP

Des del Servei Muni·
cipal de Joventut es 
treballa juntament 
amb l’Associació Skate Club Menorca per 
a continuar desenvolupant diverses actu·
acions en aquest espai.

> Seguiu llegint

L’Ajuntament de Ciutade·
lla va concloure les millo·
res del paviment del camí 
de Son Felip, conegut com 
el camí del Pilar. 

L’actuació s’ha prolongat 
durant un mes i ha suposat 
una inversió de 141.562,09 
euros, que han estat fi·
nançats íntegrament amb 
pressupostos municipals.
El tram afectat per aques·
ta actuació correspon a 
uns 3 quilòmetres.

> Seguiu llegint

US ANIMAM A 
PARTICIPAR EN 
LA CAMPANYA 
«MOU-TE PEL 
ZERO PLÀSTIC 
A MENORCA»

Aliança Menorca 
Sense Plàstic i Me·
norca Reservation 
Fun han organitzat la 
campanya amb l’ob·
jectiu de reduir l’ús 
del plàstic d’un sol 
ús, i promoure el co·
merç local a través 
dels reptes i les ac·
tivitats a realitzar a 
l’illa mitjançant una 
aplicació i un web.

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53534
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53257
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53778
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53846
http://
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53860
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L’AJUNTAMENT 
DE MAÓ IMPULSA 
UN CALENDARI 
INTERCULTURAL
El calendari inter·
cultural impulsat 
per l’Ajuntament de 
Maó és un projecte 
que reuneix les da·
tes més significati·
ves per als diferents 
països d’origen i cul·
tures presents en la 
ciutadania maonesa. 
Inclou les 31 nacio·
nalitats més nom·
broses amb presèn·
cia a Maó.

La regidora d’Igual·
tat,  Participació 
Ciutadana i Coope·
ració, Catalina Fer·
rer, assegura que “a 
l’Ajuntament de Maó 
entenem la diversi·
tat social i cultural 
com un enriquiment 
gràcies al qual la so·
cietat maonesa té 
un caràcter hete·
rogeni marcat per 
la influència de les 
diferents cultures 
que han passat per 
l’Illa. Vol simbolitzar 
una passa més en el 
camí de la convivèn·
cia intercultural per 
la qual treballam”.

> Seguiu llegint

AJUNTAMENTS • POBLES

PLA MUNICIPAL DE GESTIÓ D’AIGUA A SANT LLUÍS
En el marc del Dia Mundial de 
l’Aigua, instaurat el 1993, l’Ajun·
tament de Sant Lluís va voler 
refermar el seu compromís cap 
a una política sostenible i sensi·
ble de gestió d’un recurs escàs i 

preuat ambdiverses actuacions 
per milorar la gestió de l’aigua, 
i a la vegada, es van organitzar 
d’activitats durant dies.

> Seguiu llegint

FERRERIES RECLAMA 
LA TITULARITAT DEL 
CAMÍ D’EN KANE EN EL 
SEU PAS PER BINIMOTI
En el ple de l’Ajuntament de Ferreries es va 
aprovar per unanimitat iniciar el procedi·
ment civil que ara es presenta per a la recla·
mació de la titularitat pública del camí den 
Kane al seu pas per Binimoti. La voluntat de 
l’Ajuntament és restablir el lliure pas per un 
camí que sempre ha estat públic.

> Seguiu llegint

UN NOU 
APARCAMENT 
A LA ZONA 
ESCOLAR  
DES CASTELL
El nou aparcamen a la zona escolar Des 
Castell t s’ha ubicat en els terrenys on an·
teriorment estaven situats els horts socials, 
que s’han traslladat a la zona més propera 
a les escoles, dins el mateix solar. Les obres 
han comptat amb un pressupost total de 
149.218 euros (IVA inclòs).

> Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1661/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1711/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1685/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1695/


EL CONSELL RESCATA EL SECTOR CULTURAL
La dotació total de les accions previstes serà de 
224.800 euros, dels quals 80.000 euros són del pres·
supost ordinari i 144.800 euros són del pressupost 
extraordinari del Rescat Cultural. 

Per tal de complementar i no repetir les inicitatives 
que promouen les institucions, s’impulsa la col·labo·

ració directa amb els ajuntaments, com a principals 
promotors d’activitat cultural, i amb el Govern de les 
Illes Balears. Les mesures es distribuiran en les línies 
de música i arts escèniques, patrimoni cultural, arts 
visuals i suport al sector del llibre.                              

> Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca CONSELL INSULAR

FINALITZEN LES 
OBRES DE LA 
NOVA ROTONDA 
DE SANT CLIMENT
El Consell Insular de Me·
norca va donar per fina·
litzades les obres de la 
rotonda de Sant Climent 
que es van iniciar el passat 

1 de desembre. L’objectiu 
d’aquesta actuació és la 
millora de l’encreuament 
de la Me·12 amb el carrer 
de Mussuptà i carrete·
ra de Binidalí, a Sant Cli·
ment. El cost de l’actuació 
ha estat de 253.267,48 €

> Seguiu llegint

‘ENS MOU MENORCA’, LA NOVA 
CAMPANYA PER A FOMENTAR 
L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC
El Consell Insular posa en marxa una nova campanya 
per a fomentar l’ús del transport públic.                          

            > Seguiu llegint i veieu el vídeo
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https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1688/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1708/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1694/
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S’APROVA GARANTIR LES 
4 FREQÜÈNCIES DIÀRIES 
MENORCA-MALLORCA      
A PROPOSTA NOSTRA

PROPOSTA PER RESERVAR UN 
70% DELS 900 M D’EUROS PER A 
PETITES I MITJANES EMPRESES
Més per Menorca va propo·
sar a la presidenta Armengol 
que les Illes reservin, mínim, 
un 70% dels 900 M d’euros 
en ajuts directes que arriba·
ran de l’Estat per a petites i 
mitjanes empreses. Es va fer 
a través del nostre portaveu, 
Josep Castells, durant el Ple 
del Parlament.

«No hi ha dubte que l’arriba·
da dels 900 M d’euros és una 
excel·lent notícia. Però serà 
un gran repte aconseguir 
que els doblers arribin a les 
empreses. Ens hi jugam l’èxit 
i que aquests ajuts serveixin 
per millorar la situació de les 
Illes Balears», van ser les pa·
raules amb què va començar 
Josep Castells la seva inter·
venció.  

No obstant aquesta satis·
facció, el diputat de Més 

per Menorca va advertir que 
l’eliminació del topall dels 
200.000 euros per empresa 
té uns riscos, perquè pot su·
posar que poques empreses 
grans copin la major part 
dels ajuts. Es per aquest mo·
tiu que, Castells va proposar 

a Armengol «d’estudiar una 
sèrie de mesures per garan·
tir que una part important 
d’aquests doblers arribin a 
les petites i mitjanes empre·
ses».

> Seguir llegint i veure vídeo

RECLAMAM EL 
COMPLIMENT 
DELS 
MECANISMES  
PER FER 
FRONT A LA 
INSULARITAT
Més per Menorca 
va obligr a la resta 
de grups a posici·
onar·se sobre una 
iniciativa d’urgèn·
cia que demana 
que es facin efec·
tius tots els instru·
ments ja previstos 
per atenuar els 
efectes de la in·
sularitat i que no 
s’han implementat 
encara. 

> Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca PARLAMENT

El Congrés dels Diputats ha 
acordat instar el Govern es·
panyol a dur a terme «totes 
les actuacions necessàries» 
per tal de garantir «quatre 
freqüències efectives diàries 
en la ruta aèria entre Menor·
ca i Mallorca, amb intervals 
d’entre tres i quatre hores 
entre els diferents vols». La 
diputada d’Esquerra, Mar·
ta Rosique, qui ha defensat 
la iniciativa en nom de Més 

per Menorca,  va explicar 
que l’Obligació de Servei Pú·
blic s’ha estat incomplint els 
darrers mesos «amb menys 
freqüències de les legalment 
estipulades i amb vols que 
se solapen provocant que 
determinades franges horà·
ries quedin sense oferta tot 
generant unes greus disfun·
cions”.

> Seguir llegint i veure vídeo

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1706/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1698/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1715/
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L’Arcadi és un al·lot que va néi·
xer a Sant Cugat del Vallès l’any 
1945, va estudiar ciències eco·
nòmiques per adonar·se de 
seguida que l’economia havia 
d’estar al servei de les persones 
i no al revés i que el sistema que 
sosté el funcionament planetari 
està malalt i necessita d’alterna·
tives per construir un altre món. 

Des de llavors ve defensant i 
explicant les seves propostes 
sobre la medicina que al seu 
entendre necessita la Terra i la 
humanitat i, inclús ara  que té 75 
anys i, amb 
una malaltia 
que li dei·
xa poc mar·
ge de vida, 
encara ai·
xeca el dit i 
s’apassiona 
quan li de·
manen què 
pensa sobre 
el món en què vivim. 

Tot i l’edat i la seva situació de 
salut, en els  seus ulls hi veus en·
cara la xispa de la joventut que 
et dona tenir un esperit incon·

formista i desobedient amb allò 
que és injust. Ell és l’Arcadi Oli·
veres i la seva historia de vida és 
una historia d’amor, coherència 
i compromís que pot canviar el 
món. L’Arcadi té una gran for·
ça i capacitat d’impactar en els 
altres degut a dos motius prin·
cipals. Per un costat, gràcies a 
un discurs crític ben argumen·
tat, contrastat amb dades i es·
tudis i que amb ell és capaç de 
fer entenedora la complexitat 
del món.  Per explicar les seves 
idees ens hauríem de remetre 
als llibres i articles que ha es·

crit, a les mi·
lers i milers 
de xerrades 
que ha fet, 
a les infini·
tes classes 
que ha im·
partit :  Di·
guem prou, 
Indignació i 
respostes a 

un sistema malalt, Un altre món, 
Contra la fam i la guerra, Parau·
les d’Arcadisón alguns dels títols 
en ells mateixos ja suggerents.

        >>> Seguiu llegint aquí

Els catastròfics resultats obtinguts a les 
darreres eleccions catalanes poden expli·
car, que no justificar, el cúmul de despropò·
sits que han caracteritzat els darrers movi·
ments tàctics d’un partit com Ciudadanos, 
que sembla haver entrat, imparable, en una 
espècie de caiguda lliure que el pot abo·
car fins i tot a la seva desaparició.Passar de 
ser el primer partit, 
en vots i escons, el 
desembre del 2017, 
fins a l’actual sete·
na posició en nom·
bre de diputats al 
Parlament de Ca·
talunya, en només 
tres anys, deixant 
pel camí 30 dels 
seus 36 escons, re·
sulta realment una 
catàstrofe des del punt de vista polític, es 
miri com es miri, i a qualsevol partit de·
mocràtic hauria significat la caiguda de la 
cúpula dirigent, ja sigui per dimissió auto·
crítica o per destitució fulminant des dels 
òrgans dirigents. 

Però no és el cas d’aquest partit que, per 
preservar el lideratge del seu cap visible, 
Inés Arrimadas, es va acontentar amb una 
dimissió·destitució del cap de campanya 
per no fer assumir les seves responsabili·
tats a la màxima dirigent...

> Seguiu llegint aquí

UNA HISTÒRIA 
D’HUMANITAT 
QUE POT 
CANVIAR EL MÓN

TANGENTÒPOLIS 
A MÚRCIA I 
ENDERROSALL    
A ESPANYA

CIUDADANOS 
SEMBLA HAVER 
ENTRAT EN UNA 
IMPARABLE 
CAIGUDA LLIURE

Laura Anglada
CIUTADANA INQUIERA, MARE, 

SOCIÒLOGA I REGIDORA

Ramon Orfila
JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

ÉS L’ARCADI OLIVERES I 
LA SEVA HISTÒRIA DE VIDA 
ÉS UNA HISTÒRIA D’AMOR, 
COHERÈNCIA I COMPROMÍS 
QUE POT CANVIAR EL MÓN 

Maó: C/ Cós de Gràcia, 29 07702 – 971.364011   
Ciutadella: C/ Captius de Constantinoble, 53 | 07760 | Tfn: 971.381950 / 682.122.133   

www.psm·menorca.cat     menorca@psm·menorca.cat  
 Psm·MesperMenorca    @PSMMenorca    PsmMenorca    psm·instagram

Full informatiu del PSM-Més per Menorca

OPINIÓ • EN VEU ALTA

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-laura-anglada-una-historia-dhumanitat-que-pot-canviar-el-mon/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-tangentopolis-a-murcia-i-enderrosall-a-espanya/

