
El passat 31 de març es va inaugu-
rar la remodelació la cova de S’Aigua 
de la urbanització de Cala Blanca de 
Ciutadella. L’acte va anar a càrrec 
de l’alcaldessa de Ciutadella, Joana 
Gomila; la presidenta del Consell In-
sular, Susana Mora; la consellera de 
Medi Ambient i Reserva de Biosfera, 
Maite Salord; la directora general de 
Turisme del Govern Balear, Rosana 
Murillo, entre altres

Gomila va destacar: “L’obertura de 
la cova de s’Aigua, amb l’especta-
cular llac interior, permetrà que els 
ciutadellencs i les ciutadellenques, 
els menorquins i les menorquines i 
les persones que ens visiten puguin 
gaudir d’un nou atractiu de gran va-
lor geològic, natural i arqueològic 
que ajudarà a diversificar el produc-

te turístic i afavorirà la desestacio-
nalització”. Les obres han consistit 
a condicionar l’interior i l’accés, amb 
el finançament del Govern Balear i el 
Consell Insular, a través d’un conve-
ni interadministratiu signat entre el 
Consell i l’Agència d’Estratègia Tu-
rística de les Illes Balears (AETIB), 
i el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i el Consell Insular.

Així, després d’un llarg procés, es  va 
donar donat el tret de sortida a les 
visites de la cova de s’Aigua al públic 
en general. 

Les visites es realitzaran en grups 
de 15 persones. Durant el període de 
pandèmia els grups seran reduïts i 
estaran adaptats a la normativa de 
prevenció de propagació de la co-
vid-19. 

Es calcula que el recorregut, de 110 
metres de llargada, duri al voltant de 
mitja hora. Cal destacar que les in-
fraestructures compleixen les direc-
trius d’accessibilitat, i les persones 
amb mobilitat reduïda hi podran fer 
ús d’una cadira elevadora. 

> Seguiu llegint 

“ÉS UN ATRACTIU DE GRAN VALOR 
GEOLÒGIC, NATURAL I ARQUEOLÒGIC” 
La cova de S’Aigua de la urbanització de Cala Blanca es torna a    
obrir al públic després de les obres de millora en l’interior i l’accés

Full informatiu del PSM-Més per Menorca
Ciutadella | Abril | 2021 

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53990
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La proximitat de la fes-
ta de Sant Jordi, Dia del 
llibre, és una bona oca-
sió per demanar-nos per 
l’estat de l’activitat edi-
torial a Menorca. El ca-
tàleg digital d’edicions 
menorquines que publi-
ca el Consell Insular de 
Menorca per aquestes 
dates és una bona eina 
per analitzar aquesta re-
alitat.

La producció editorial 
menorquina es manté 
des de fa uns anys en-
tre els 120 i els 150 títols 
anuals. Els darrers qua-
tre anys el número de 

títols ha estat pràctica-
ment idèntic: 123 títols 
l’any 2017, 128 el 2018, 
123 el 2019, i 121 el 2020. 
També es manté, amb 
poques diferències, la 
temàtica de les publica-
cions, amb el predomini, 
per aquest ordre, de la 
creació literària, el llibre 
de divulgació, les cièn-
cies naturals, els treballs 
de geografia i història, i 
el llibre infantil.

Per entendre el que hi ha 
darrere aquestes xifres 
convé tenir en compte 
tres perspectives: la de 
la creació, la de la pro-

ducció editorial, i la de 
la comercialització. Pel 
que fa a la creació, no 
és cap novetat que la 
quantitat d’autors i au-
tores de Menorca, tenint 
en compte el pes demo-
gràfic de la nostra soci-
etat, és molt considera-
ble. Al costat d’autors i 
autores consolidats, és 
un bon senyal que cada 
any el catàleg d’edicions 
menorquines incorpori 
alguns noms nous. I en-
cara és més bon senyal 
que on abunden més 
els nous autors, espe-
cialment joves, sigui en 
l’àmbit de la creació lite-
rària.

La pregunta sobre els 
autors ens duu a una 
altra: on publiquen les 
seves obres? El catàleg 
d’edicions menorquines 

recull les obres publi-
cades a Menorca, però 
també les obres d’autors 
menorquins publicades 
per segells editorials de 
fora. Els autors amb més 
trajectòria publiquen a 
editorials de fora, cosa 
que els permet arribar 
a lectors de fora de l’illa, 
fita absolutament ne-
cessària per tal que les 
lletres menorquines no 
siguin només de con-
sum local. Hi ha autors 
novells que trien, de ma-
nera cada vegada més 
freqüent, el camí de l’au-
toedició, a través de pla-
taformes que ofereixen 
la publicació per un cost 
modest. I llavors, és clar, 
hi ha tota la producció 
editada a Menorca. 

                
> Seguiu llegint 

ELS REPTES DEL 
LLIBRE MENORQUÍ

Miquel Àngel Maria
CONSELLER DE 
CULTURA DEL 
CONSELL INSULAR

OPINIÓ
La memòria es     va presentar el passat 16 de març

Article publicat al Diari Menorca el 22 d’abril de 2021

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1745/
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CAL REIVINDICAR LA
TRADICIÓ, LA CULTURA        
I LA NOSTRA HISTÒRIA

DIES INTERNACIONALSPSM - Més per Menorca
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CIUTADELLA

RENOVACIÓ D’ASFALT, 
VORERES, ENLLUMENAT   
I CLAVEGUERAM  
A LA TORRE DEL RAM
L’Ajuntament de Ciutadella 
ha acabat dos actuacions 
englobades en el projecte 
de millora de la urbanització 
de la urbanització Torre del 
Ram, a la zona de Cala’n Bla-
nes. D’una banda, s’han do-
nat per acabats els treballs 
corresponents a la renovació 
de les voreres i del paviment, 

així com als canvis en l’enllu-
menat, en una actuació que 
ha suposat una inversió de 
142.000 euros i que ha estat 
finançada íntegrament pel 
Consell Insular de Menorca 
dins el marc de regularitza-
ció de places turístiques. 

        > Seguiu llegint

Aquesta instal·lació de 38,76 Kwp i 
connectada a la xarxa permetrà l’au-
toconsum de la Prefectura, així com 
el nou punt de càrrega doble per a 
vehicles elèctrics. Produirà 67.400 
kWh l’any, cosa que suposarà un es-
talvi del 50% del consum elèctric de 
l’edifici de la Policia de Ciutadella 
i deixarà d’emetre cada any a l’at-
mosfera 50.000 kg de CO2.

Amb un pressupost de 65.140 €, 
està subvencionat al 100% pel Go-
vern de les Illes Balears, i s’ha pogut 
dur a terme després que l’Ajunta-
ment s’acollís a la subvenció del Go-
vern Balear (BOIB número 161, del 
25 de desembre del 2018).

L’alcaldessa Joana Gomila va recal-
car durant la visita “la importància 

de seguir avançant cap a la transició 
energètica i d’autoabastiment”, i el 
ferm compromís de l’Ajuntament de 
Ciutadella “per a la incorporació de 
les energies renovables en els edi-
ficis municipals, així com de nous 
punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics”.

         > Seguiu llegint 

CONNECTAT L’EDIFICI DE LA POLICIA LOCAL 
A LA NOVA PÈRGOLA SOLAR FOTOVOLTAICA

https://www.psm-menorca.cat/finalitzen-les-obres-de-renovacio-de-lasfalt-les-voreres-lenllumenat-i-el-clavegueram-a-la-urbanitzacio-torre-del-ram/
https://www.psm-menorca.cat/connectat-ledifici-de-la-prefectura-de-la-policia-local-a-la-nova-pergola-solar-fotovoltaica/
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FINALITZEN ELS TREBALLS DE NETEJA 
DE LA ZONA DEL CANAL DELS HORTS
L’Ajuntament de Ciutadella 
va donar recentement per 
finalitzades les tasques de 
neteja del canal dels Horts, 
una parcel·la municipal de 
la zona de la colàrsega del 
port. L’actuació ha suposat 
una inversió de 9.498,50 €, i 
ha permès dignificar i recu-
perar un espai que, fins ara, 
no presentava les condici-
ons adequades.

Les tasques duites a terme 
han consistit en el desbros-
sament i la neteja del talús 
i la franja de propietat mu-
nicipal, situats en un dels 
laterals del canal dels Horts 
del pont de Dalt es Penyals, 
en una actuació que es va 
aprovar a la Junta de Go-
vern del 9 de desembre 
passat i que completa les 
feines d’adequació de la 

zona iniciades l’estiu passat 
a la zona de la colàrsega. Al 
marge de les tasques de ne-
teja, l’actuació recentment 
acabada també ha servit 
per comprovar l’estructura 
del pont i l’estat de conser-
vació, una construcció del 
segle XIX, que connecta 
la zona del centre històric 
amb la plaça de Dalt es Pe-
nyals per damunt del canal 
dels Horts i del pla de Sant 
Joan.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA

L’ACTUACIÓ HA 
SUPOSAT UNA 
INVERSIÓ D’UNS 9,5 
MILIONS D’EUROS I 
HA PERMÈS 
DIGNIFICAR LA ZONA

EN MARXA UNA 
CAMPANYA PER A LA 
DETECCIÓ DE FUITES 

D’AIGUA POTABLE
L’Ajuntament de Ciutadella ha realitzat una 
campanya de detecció de fuites d’aigua po-
table per tal d’evitar-ne pèrdues innecessà-
ries. Aquestes actuacions han tingut com a 
conseqüència que durant les passades set-
manes s’hagin fet diversos talls d’aigua en 
diferents zones del municipi.

Amb aquestes feines s’ha aconseguit fins ara 
un estalvi d’aigua potable de 1.000 m3 per 
dia, amb les reparacions efectuades al llarg 
de 110 km de xarxa que s’han inspeccionat 
entre els mesos de febrer i març, cosa que ha 
permès localitzar 80 fuites a la xarxa.

https://www.psm-menorca.cat/ciutadella-finalitza-els-treballs-de-neteja-de-la-zona-municipal-del-canal-dels-horts/
http://


MAÓ PORTA L’ART I LA CULTURA ALS BARRIS
Les actuacions impulsados per l’Ajuntament de 
Maó i la plataforma d’artistes Arts inclouen di-
ferents disciplines, entre les quals hi ha teatre, 
animació infantil, perfomance, dansa, clown, 
poesia, arts vives, narració oral i música. Es du-
ran a terme a 8 barris diferents, amb l’objectiu 

d’atracar les diferents actuacions artístiques —
totes elles gratuïtes— als diferents barris de la 
ciutat. Durarà 8 dissabtes, entre els dies 1 de 
maig i 12 de juny. 

        > Seguiu llegint
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SURT A LICITACIÓ LA 
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA 
RESIDÈNCIA DE L’ANTIC 
QUARTER DE SANTIAGO 
La nova residència donarà resposta a una de les princi-
pals necessitats que té Maó actualment, com és l’aten-
ció a la gent gran. A més, es tracta d’un dels compro-
misos que vam adquirir des del primer dia a l’equip de 
govern de l’Ajuntament de Maó. En aquest sentit, Con-
xa Juanola ha explicat que l’any 2015, quan Ara Maó va 
obtenir l’Alcaldia, es va poder constatar de primera mà 
la manca de places per a gent gran a les dues residèn-
cies que hi ha a Maó.

> Seguiu llegint 

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1688/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1731/
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ESBUCAMENT DE TRES 
XALETS IL·LEGALS AL 
PARC NATURAL DE 
S’ALBUFERA DES GRAU 

PSM - Més per Menorca AJUNTAMENTS - POBLES

Els tres xalets esbucats 
formaven part de la ur-
banització de Shangril·là 
que es van construir en 
terrenys de les finques 
rústiques de Llimpa i 
Santa Madrona, abans de 
la declaració del Parc Na-
tural.

Les tasques de restaura-
ció preveuen recuperar 

estructures i elements 
lligats a l’activitat agrí-
cola prèvia i que van ser 
malmesos per les obres 
d’urbanització i d’altres 
que van quedar bas-
tant deteriorats amb el 
pas del temps, entre els 
quals s’hi troben algunes 
parets seques, portells, 
pous, passos o ponts de 
torrents.

JUNTS PER LÔ  
‘60 MILLORES’        
AL PLA GENERAL 

Junts per Lô considera que, 
després de més de sis anys de 
paralització, l’equip de govern 
del PP presenta un Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbana que 

no s’adapta al moment actual i 
obvia les principals mancances 
que pateix el municipi.

> Seguiu llegint

ES CASTELL FINALITZA 
LES REFORMES DE LA 
PISTA MULTIFUNCIONAL 
DE SANTA ANNA 
S’ha dut a terme el sanejament i pintat de 
les làmines de llenya i dels ferros de l’es-
tructura i, també, s’ha subtituït la gespa ar-
tificial de la pista. I fa un dies van acabar les 
feines de substitució de la gespa artificial 
de la pista multifuncional de Santa Anna, 
que han tingut un pressupost de 14.421,59 
euros (IVA inclòs).                         

                    > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1685/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1739/
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PROPOSTA PER CANVIAR 
LA LLEI DE CARRETERES 
PER ADAPTAR-LA A LA 
RECONSTRUCCIÓ EN VERD 

MXME DEFENSA A MADRID LA FI 
DEL PRIVILEGI DELS POLÍTICS 
DE SER JUTJATS PER TRIBUNALS 

VAM FER 
COMPARÈIXER 
EL CONSELLER 
DE MEDI 
AMBIENT PER LA 
TRANSFERÈNCIA 
DE LA GESTIÓ 
DE L’AIGUA 

Volem que Miquel 
Mir reti comptes 
després que s’ha-
gi exhaurit el ter-
mini pactat amb 
Armengol a la ne-
gociació d’investi-
dura per presentar 
els informes previs 
a la transferència.

> Seguiu llegint

PARLAMENT

Més per Menorca proposa al 
Parlament modificar i actu-
alitzar la Llei de Carreteres 
per tal de seguir connectant 
tota la xarxa de carrils bici 
interurbana i per facilitar que 
es pugui connectar, de forma 
soterrada –i així enllaçar– els 
punts que ara mateix produ-
eixen energies renovables.

La Llei de Carreteres vigent 
només ha experimentat lleu-
geres modificacions d’en-

çà que es va aprovar fa 30 
anys. Per aquest motiu, Més 
per Menorca considera que 
és del tot necessari adap-
tar-la als canvis en matèria 
d’impacte paisatgístic, mo-
bilitat sostenible o transi-
ció energètica; i que cal, o 
bé la redacció íntegra d’una 
nova norma, o bé l’adaptació 
puntual de la llei vigent en 
aquests àmbits.

> Seguiu llegint 

El diputat de Més per Me-
norca, Josep Castells, va in-
tervenir al Ple del Congrés 
dels Diputats per defensar la 
supressió dels aforaments a 
les Illes Balears, una iniciati-
va que ha arribat a la Cam-
bra baixa en el marc de la 
reforma de l’Estatut que es 
va aprovar per unanimitat al 
Parlament de les Illes Bale-
ars.

“L’aforament ha estat i és 
una peça més de l’engranat-
ge de la corrupció a Espanya 
i també, per descomptat, a 
les nostres illes”, va afirmar-
Castells des de la tribuna. 

> Seguiu llegint

Josep Castells ha definit l’aforament, des de la tribuna del         
Congrés, com “una peça més de l’engranatge de la corrupció”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1726/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1748/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1733/
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CONSELL INSULAR

CRÍTICA AL GOVERN PER 
DISCRIMINAR LES ESCOLES DE 
MÚSICA DE L’ILLA AMB LES AJUDES 
L’aportació per als ensenya-
ments no reglats, un 64% in-
ferior a la que es concedeix 
a les escoles que imparteixen 
el programa PREP, i un 53% 
inferior als ensenyaments re-
glats, penalitza directament 
totes les escoles de música 
de Menorca. El BOIB de dia 
17 d’abril va publicar la reso-
lució del conseller d’Educa-

ció i Formació Professional 
per la qual es convoquen aju-
des econòmiques per al curs 
2020-2021 per contribuir al 
sosteniment de les escoles 
de música i dansa de les Illes 
Balears reconegudes per la 
Conselleria d’Educació de ti-
tularitat pública.

> Seguiu llegint

EL SERVEI D’ESPORTS DEL 
CONSELL INSULAR POSA 
EN MARXA EL PROJECTE 
THE DAILY MILE 
La iniciativa, sorgida a Escòcia l’any 
2012, pretén evitar el sedentarisme i 
augmentar el temps d’activitat física 
diari i setmanal dels escolars. L’alum-
nat realitzarà descansos actius de 15 
minuts, caminant o corrent una milla, 
entre classes durant la seva jornada 
lectiva.

> Seguiu llegint

La finca, d’aproximadament 500.000 m2, 
passa a mans del Consell Insular de Menorca. 
Es tracta d’una finca ubicada al cor del parc 
natural de s’Albufera des Grau, zona nucli de 
la Reserva de Biosfera, que presenta elevats 
valors naturals. La seva ubicació estratègica, 
al costat del far de Favàritx, el Camí de Ca-
valls i diverses platges d’alt valor natural com 
cala Tortuga i cala Presili, permetrà treballar 
per a la millora de la gestió de l’ús públic de 
la zona, garantint i fent compatible la visita 
satisfactòria dels visitants amb la preservació 
dels valors naturals, geològics i històrics.

> Seguiu llegint

COMPRA DE LA BATERIA DE FAVÀRITX 
L’adquisició permetrà l’adequació de zones d’estacionament, la restauració de les 
edificacions, la conservació de l’entorn i establir itineraris per al servei i gaudi ciutadà

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1746/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1735/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1728/
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L’Institut Balear de la Dona junt amb la Universitat de 
les Illes Balears el passat més d’octubre va  presentar 
l’Estudi sobre la prostitució, la tracta i l’explotació se-
xual a les Illes Balears 2020, investigació que ens dóna 
una diagnosi de la realitat que tenim 
amagada.

Aquests dies l’he pogut mirar i tot i 
que em podia imaginar la situació, el 
resultat de l’estudi m’ha espantat.Se-
gons un informe de les Nacions Uni-
des publicat l’any 2010, Espanya és 
el primer país consumidor de pros-
titució de la Unió Europea. El 39% 
dels homes espanyols són consumi-
dors de prostitució (i aquest percentatge no ha variat en 
els anys posteriors). A més, Espanya està entre els deu 
primers països on hi ha més oferta de turisme sexual i 
una de les principals destinacions d’oferta de prostitu-

ció d’Espanya són les Balears, on es calcula que aquest 
negoci mou més de 70 milions d’euros cada any. Prop 
de 90.000 homes de Balears paguen cada any pels ser-
veis sexuals d’alguna dona que es troba  en situació de 

prostitució. Aterrant aquest núme-
ros, podria dir que 1 de cada 10 ho-
mes consumeix prostitució… i amb 
aquestes xifres no he pogut deixar 
de pensar quin dels homes que 
conec entraria dins aquest grup…

Tenim al nostre arxipèlag aproxi-
madament 600 dones que estan 
en situació de prostitució de forma 
habitual, però aquesta xifra arriba 

a les 2.350 dones si hi afegim les que estan en aquesta 
situació de forma puntual i augmenta molt més durant 
la temporada turística...                                                                        
                                           >>> Seguiu llegint aquí

“REALITAT AMAGADA”
Clàudia Pons
REGIDORA DE L’ENTESA DE MERCADAL I FORNELLS

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

“SER JOVE, TOT UN REPTE”

PROP DE 90.000 HOMES DE 
BALEARS PAGUEN CADA 
ANY PELS SERVEIS SEXUALS 
D’ALGUNA DONA QUE ES TROBA  
EN SITUACIÓ DE PROSTITUCIÓ

“Deixa’l fer, és jove”. A tots ens ho han dit qualque ve-
gada per justificar comportaments consideratsinapropi-
ats o extremistes. Darrerament, més que de costum. Es 
solen diferenciar les accions dutes a terme per joves de 
la resta, perquè clar, provenen d’una altra manera d’en-
tendre les coses, d’una mentalitat temporal i passatgera 
que ja canviarà amb el pas dels anys.

Ara bé, sabeu qui som i com estem aquests joves? Els 
mateixos que omplim els carrers per defensar la llibertat 
d’expressió, l’educació pública o els drets de la classe 
treballadora, som la màxima expressió de la precarietat 
i la deixadesa que ens ha portat la pandèmia i el siste-

ma capitalista. Anem a repassar-ho. Segons les darreres 
dades de l’Oficina Europea d’Estadística, a l’Estat es-
panyol, 41 de cada 100 joves està a l’atur, la major taxa 
d’atur juvenil de tota la Unió Europea, la qual ve acom-
panyada de la mala qualitat dels llocs de treball: dels 
joves ocupats, gairebé el 70% té un contracte temporal i 
només un 8% ha aconseguit estabilitat en el seu lloc de 
treball. Pel que fa als salaris, els menors de 30 anys que 
hanaconseguit un lloc de treball (estable o no) cobren 
un 30% menys que els treballadors de major edat. Par-
lant clar, un de cada cinc joves amb treball viu en risc de 
pobresa i exclusió social.     
          >>> Seguiu llegint aquí

Joventuts d’Esquerra Menorquinista
ARNAU CALSAPEU - MILITANT DE LES JEM

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-claudia-pons-realitat-amagada/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-jem-ser-jove-tot-un-repte/

