
La troballa representa la primera ve-
gada que poden identificar-se es-
tructures amb el reial alcàsser d’èpo-
ca islàmica que sabem que s’alçava 
a l’indret abans de la construcció del 
palau del governador i de l’edifici de 
l’Ajuntament actual.

L’excavació arqueològica ha tingut 
lloc durant el mesos de febrer, març 

i abril a les sales on s’hi trobaven les 
oficines de l’OAC, i ha permès veure 
el potencial arqueològic de la zona i 
la importància del nostre passat is-
làmic.

Una volta feta l’excavació, l’Ajunta-
ment de Ciutadella ha encarregat 
que es processés la documentació 
en 3D de les troballes, amb l’objectiu 

que tota la ciutadania la pugui gau-
dir. Aquestes obres de rehabilitació 
estan finançades pel fons de l’impost 
turístic sostenible i representen un 
nou producte turístic desestaciona-
litzador per a Ciutadella, així com la 
recuperació patrimonial d’una part 
de l’antic reial alcàsser de Ciutadella.

> Seguiu llegint 

TROBALLES ISLÀMIQUES A L’EDIFICI  
DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
És un conjunt d’estances, un pati i un bany d’època islàmica, trobat entre 
el material arqueològic que ha aparegut associat als murs i paviments

Full informatiu del PSM-Més per Menorca
Ciutadella | Maig | 2021 
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A finals de gener va saltar l’alarma: Demarcació de 
Costes, organisme depenent del Ministeri de Tran-
sició Ecològica i Repte Demogràfic, havia notificat 
als concessionaris de les casetes de vorera de la 
Cala de Sant Esteve, al municipi des Castell, que els 
revocava la pròrroga de la concessió i els ordenava 
la demolició de les casetes, previ dipòsit d’un aval 
de 20.000€.

A lògic disgust d’aquests particulars, que durant 
dècades (més d’un segle en el cas d’algunes famí-
lies) han tingut cura d’aquestes casetes, s’hi afegia 
una amenaça en tota regla contra el patrimoni his-
tòric de Menorca: les casetes de vorera són un bé 
etnològic singular del paisatge de la nostra costa. 
Estan inventariades pel Consell Insular de Menorca, 
i moltes estan protegides al catàlegs municipals 
de patrimoni històric. Davant aquesta animalada li 
vam demanar explicacions a Costes, i la resposta 
no va poder ser més surrealista: ells no han demolit 

mai un edifici protegit, el que passa envien una no-
tificació estàndard als concessionaris de les casetes 
de vorera, que inclou la possibilitat de la demolició. 

Però quan és un bé protegit, no hem de passar cap 
pena, només l’han de desallotjar, no demolir-la. Al-
lucinant.

El Consell Insular de Menorca va enviar una sèrie de 
cartes a Demarcació de Costes, i també a Autoritat 
Portuària, a Ports de les Illes Balears i als Ajunta-
ments, instant a prendre les mesures necessàries 
per garantir la supervivència de les casetes de vo-
rera, i també perquè no s’executi el seu desallot-
jament si no es té una alternativa millor: per ex-
periència sabem que les administracions no tenen 
capacitat per garantir la conservació dels béns de 
la costa que han obligat a desallotjar. 

El desnonament és la via més directa cap a la de-
gradació, i finalment cap a la desaparició d’aques-
tes casetes. El mes de febrer també vam aprovar un 
acord al Ple del Consell Insular, en la mateixa línia, 
que va ser notificat a Costes.

                           > Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria
CONSELLER DE 
CULTURA DEL 
CONSELL INSULAR

OPINIÓ

“L’ESTAT CONTRA LES 
CASETES DE VORERA 

DE MENORCA” 

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-miquel-angel-maria-lestat-contra-les-casetes-de-vorera-de-menorca/
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QUATRE PROJECTES A LA CONVOCATÒRIA 
DEL CONSELL PER FINANÇAR INVERSIONS
La Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Ciutade-
lla va acordar la presenta-
ció de quatre projectes a 
la convocatòria anual que 
promou el Consell Insular 
de Menorca per finançar 
inversions als municipis de 
l’illa dins el marc del Pla in-
sular de cooperació 2021.

Dels quatre projectes pre-
sentats per l’Ajuntament 
de Ciutadella, dos corres-
ponen a la línia turística, i 
dos a la línia general. Co-
mençant per aquests dar-
rers, el primer projecte 
presentat és el de reforma 
integral dels carrers Sor 
Àgueda i Marquès d’Al-
branca, i inclou la reno-
vació de serveis urbans 
(aigua, clavegueram, re-

collida de pluvials, etc), i 
la reforma i l’ampliació de 
voreres. 

El segon és el projecte de 
reforma integral del carrer 
Estret, amb la renovació 
dels serveis urbans (aigua 
potable, clavegueram, etc) 
i la renovació del paviment 
amb pedra natural (pedra 

viva), predominant a di-
versos carrers del centre 
històric.

Pel que fa als dos projec-
tes de la línia turística, un 
és el projecte de renovació 
de canonades de la xarxa 
d’aigua potable de diver-
sos carrers de la urbanit-
zació de Cap d’Artrutx i 

Cala en Bosc, i la reposició 
de les voreres que es vegin 
afectades per les obres. I 
l’altre és el projecte de mi-
llora del parc infantil i de 
la zona esportiva a Cala 
en Blanes, tot plegat dins 
l’aposta de l’equip de Go-
vern per millorar els espais 
de joc i d’oci dels més pe-
tits del poble.

CIUTADELLA

ELS PRESENTA 
L’AJUNTAMENT, 
FORMEN PART DEL 
PLA INSULAR DE 
COOPERACIÓ DE 2021 
I DOS CORRESPONEN 
A LA LÍNIA 
TURÍSTICA I DOS MÉS 
A LA LÍNIA GENERAL

JOSEFINA SALORD 
RIPOLL REP EL PREMI 
MARIA LLUÏSA SERRA

L’alcaldessa de Ciutadella, en nom de tots 
els membres de la corporació, va fer explí-
cita l’enhorabona a Josefina Salord Ripoll 
per un guardó ben merescut, al qual l’Ajun-
tament va donar suport amb molta convic-
ció. Cal recordar que l’Ajuntament va traslla-
dar al Consell Insular de Menorca la proposta 
de la candidatura de Josefina Salord Ripoll 
per al Premi Maria Lluïsa Serra. Amb aquest 
guardó ambdues administracions han volgut 
premiar la tasca de tots aquests anys de tre-
ball, dedicació, investigació i estudi sobre 
la literatura i les èpoques de Menorca poc 
conegudes, i el seu entusiasme per transme-
tre i apropar el coneixement als joves profes-
sors i investigadors per situar Menorca en un 
lloc destacat de la cultura. 

http://
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CIUTADELLA

CONTINUA EL PROCÉS 
DE SUBSTITUCIÓ DEL 
MODEL DE PAPERERES
Ja fa dos anys l’Ajuntament 
va realitzar un estudi sobre 
les papereres urbanes de les 
zones litorals del municipi 
de Ciutadella, aprofitant el 
programa de Joves Qualifi-
cats del SOIB. Atesa la pro-
blemàtica detectada ja fa 
temps, que en cas de ven-
tades fortes les bosses de 
plàstic de les papereres sor-
tien del cubell i se n’escam-

paven els residus a la via pú-
blica, l’Ajuntament va decidir 
cercar altres models de pa-
pereres més eficients i que 
resolguessin el problema. El 
Servei de Recollida de Fems 
i Neteja ha instal·lat ja 94 pa-
pereres, que substitueixen 
les papereres que no feien la 
seva funció correctament.

        > Seguiu llegint

L’Ajuntament de Ciutadella ha do-
nat un nou pas cap a la construcció 
de la nova escola de música muni-
cipal amb l’aprovació de la modifi-
cació de la fitxa del Pla especial de 
la parcel·la on s’ha d’aixecar aquest 
equipament. 

Al Ple Municipal del maig l’equip de 
govern va presentar una proposta 

d’aprovació definitiva relativa a la 
modificació de la fitxa del Pla espe-
cial que afecta la parcel·la on es vol 
construir la futura escola de música. 
La parcel·la en qüestió està ubicada 
a la finca número 57 de l’illa 17811, 
situada al conjunt i històric artístic 
de Ciutadella, amb una superfície 
de 1.130 metres quadrats, i la mo-
dificació proposada consisteix en 

l’eliminació de l’alineació obligatòria 
de la façana de l’edificació a l’avin-
guda Capità Negrete, i la incorpo-
ració, entre els usos autoritzats, de 
l’ús docent. La propera passa serà 
l’aprovació de l’estudi de detall per 
ordenar la parcel·la.

         > Seguiu llegint 

NOU PAS EN FERM PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DE LA FUTURA ESCOLA DE MÚSICA 

PSM - Més per Menorca
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AJUNTAMENTS - POBLES

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
EN LES REUNIONS 

PÚBLIQUES DEL PLA 
DE MOBILITAT URBANA 

SOSTENIBLE DES CASTELL
En les reunions van participartant 

l’equip municipal com l’equip redac-
tor del PMUS, que ha exposat els 

principals resultats de la diagnosi. Els 
ciutadans que han volgut també han 

pogut fer les seves aportacions. 

> Seguiu llegint

Les obres de construcció del carril ci-
clopeatonal de S’Atalaia han conclòs. 
La nova infraestructura ja està enlles-
tida, i ofereix una opció més segura i 
atractiva de recórrer el tram de litoral 
comprès entre el carrer s’Orenella i el 
carrer des Llop Valent, a Binibèquer 
Nou.

Aquesta actuació ha consistit en l’am-
pliació de l’asfaltat del vial i la senyalit-
zació d’un carril ciclopeatonal separat 
de la resta de la calçada. El carril per a 
ciclistes i peatons s’ha ubicat a la ban-
da sur del vial, al costat del mar, i té 1,5 
metres d’amplada. Es tracta d’un tram 
ubicat a primera línia de mar, que con-
grega una elevada afluència de gent 
passejant, ja sigui a peu o amb bicicle-
ta, i que des d’ara poden fer-ho amb 
major seguretat i comoditat. L’actua-
ció s’ha completat amb la senyalitza-
ció amb pintura d’una rotonda i passos 
de vianants a l’encreuament entre el 
carrer s’Amfós Blau i el carrer des Llop 
Valent.

SANT LLUÍS ACABA LA 
CONSTRUCCIÓ DEL CARRIL 
CICLOPEATONAL DE S’ATALIA
La infraestructura ja està llesta, i ofereix una opció més segura i atractiva de recórrer el 
tram de litoral comprès entre el carrer s’Orenella i el carrer des Llop Valent, a Binibèquer 

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1762/


ENTRA EN FUNCIONAMENT L’ ASCENSOR QUE 
CONNECTA EL CENTRE DE MAÓ AMB EL PORT

Es tracta d’un dels projectes 
més importants dels darrers 
anys a Maó, que vam posar en 
marxa durant l’alcaldia de Conxa 
Juanola 

El nou ascensor, que connectarà 
la zona del parc Rochina amb un 
nou mirador al claustre del Car-
me, és una infraestructura cab-
dal per a la millora de la conne-
xió del port i el nucli històric de 
Maó, i representa una fita en la 
consecució d’un nou model de 
mobilitat, més sostenible i que 
tingui en compte les necessitats 
de totes les persones que viuen, 
treballen i visiten Maó. L’ascen-
sor millorarà la connexió entre 
les dues zones, garantint una 
millor accessibilitat per a tot-
hom, incloent-hi persones amb 
mobilitat reduïda i famílies amb 
infants.      

   > Seguiu llegint
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“MUNICIPIS I 
POLÍTICA LOCAL” PER 
CELEBRAR LA DIADA 
DEL POBLE D’ALAIOR
L’agrupació de Més per Menorca d’Alaior va 
convidar a Joana Gomila, batlessa de Ciutade-
lla, Conxa Juanola, exbatlessa de Maó, Joana 
Febrer, batlessa de Ferreries i Montse Morlà, 
exbatlessa de Sant Lluís Les quatre convida-
des van exposar multitud d’idees i iniciatives 
que han posat o van posar en marxa als seus 
respectius ajuntaments i refelxionaren sobre la 
recuperació econòmica que haurà de tenir lloc 
els propers mesos per sortir de la crisi esde-
vinguda per la pandèmia.

És panoràmic, està integrat en l’entorn i suposa un nou model de mobilitat

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1771/
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CONSELL INSULAR

AUGMENTA EN UN 70% 
LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS PER A 
ENTITATS ESPORTIVES
El Departament de Cultura, Educació, 
Joventut i Esports del Consell Insular de 
Menorca intensifica el seu suport al teixit 
associatiu en l’àmbit esportiu de l’illa, 
d’aquesta manera la convocatòria d’ajuts a 
entitats esportives pel 2021 comptarà amb 
un pressupost de 250.000 euros, que re-
presenta un 70% més que la convocatòria 
de l’any anterior.

> Seguiu llegint

A finals de gener de 2021 Demarcació de 
Costes va notificar als concessionaris de 
les “casetes de vorera” de la Cala de Sant 
Esteve que els revocava la pròrroga de 
la concessió i els ordenava a demolir les 
construccions, previ dipòsit d’un aval de 
20.000 euros.

Les “casetes de vorera” són un bé etnolò-
gic singular de la costa menorquina. Da-
vant la situació de desprotecció d’un bé 
patrimonial de tal envergadura i dels pro-
pietaris, el conseller de Cultura, Educació, 
Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria, 
va enviar una missiva a Demarcació de 
Costas de l’Estat. Va fer el mateix, també, 
amb l’Autoritat Portuària –de competèn-
cia estatal-, amb Ports dels Illes Balears 
–de competència autonòmica- i amb els 
ajuntaments, instant a prendre mesures 
necessàries per a garantir la supervivèn-
cia de les “castes de vorera”, així com per 
a evitar el seu desallotjament si no es té 
una alternativa millor.

> Seguiu llegint

TRASLLAT DE LA SALVAGUARDA DE 
LES CASETES DE VORERA AL SENAT
Es presenta una iniciativa, a través del senador Vicenç Vidal, per protegir les 
“casetes de vorera” pel seu valor patrimonial, tant material com immaterial

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1770/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1783/
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LA CAMPANYA ‘PRODUCTE FORA DE SÈRIE’ 
CONTRA EL MALBARATAMENT ALIMENTARI

ARRIBA LA TERCERA EDICIÓ DEL 
PROJECTE ‘UN ESTIU PER CRÉIXER’

Després de l’èxit social i educatiu que va 
tenir la segona edició del projecte «Un es-
tiu per créixer» amb més de 370 joves par-
ticipants, el Consell Insular de Menorca, a 
través del Departament de Cultura, Edu-
cació, Joventut i Esports amb col·laboració 
del Consell Escolar de Menorca, els centres 
educatius de Menorca i tots els Ajunta-
ments de Menorca, n’ha impulsat la tercera 
edició.

Un any més es manté la col·laboració amb 
el Consell, amb qui s’està fent feina per as-
segurar una correcta avaluació de les com-
petències clau que adquireixen els joves i 
així poder establir un lligam entre l’educa-
ció formal i la no formal.

> Seguiu llegint

CONSELL INSULAR

L’Agència Menorca Reserva 
de Biosfera del Consell Insular 
ha presentat avui la campa-
nya “Producte Fora de Sèrie” 
contra el malbaratament ali-
mentari a Menorca. Projectada 
per dur-se a terme fins a finals 
d’any, la campanya contempla 
accions de sensibilització ciu-
tadana contra el malbarata-
ment alimentari fent èmfasi en 
les pèrdues que es produeixen 
a causa de la imposició d’es-
tàndards de qualitat de forma, 
mida i color sobre els produc-
tes d’horta, i insta el sector de 
la producció, als comerços i 
als consumidors a aprofitar al 
màxim aquests aliments abans 
de rebutjar-los.

> Seguiu llegint

Posa èmfasi en les pèrdues que es produeixen a causa de la imposició d’estàn-
dards de qualitat; i insta a aprofitar al màxim els aliments abans de rebutjar-los

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1764/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1759/
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EL GOVERN HAURÀ DE PROMOURE 
LA COMPRA DE PRODUCTE LOCAL

El Parlament ha aprovat per unanimitat 
una iniciativa de Més per Menorca a favor 
del producte local, que fa èmfasi en l’esti-
mulació de la demanda per part dels grans 
sectors de consum. Al respecte, el Govern 
haurà de posar en marxa un conjunt mesu-
res dirigides a incrementar la compra del 
producte agrari, ramader i pesquer de les 
Illes per part del sector turístic, la indústria 
alimentària i el sector del comerç de les Ba-
lears.

L’Executiu també haurà de definir els crite-
ris d’acord amb els quals un producte pot 
rebre la consideració de producte local de 
les Illes Balears, atenent a la seva origina-
litat, elaboració tradicionals i qualitat, i es-
tablir acords amb les empreses de la gran 
distribució i amb les organitzacions de co-
merciants per tal que l’identifiquin adequa-
dament en el punt de venda. 

        > Seguiu llegint

PARLAMENT

EL TC ADMET A TRÀMIT EL RECURS CONTRA 
ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT
El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el 
recurs –que vam presentar conjuntament amb 
El Pi i Més per Mallorca, i al qual després es van 
sumar altres partits de l’oposició– contra els 
Pressupostos Generals de l’Estat.

Es tracta d’una primera victòria històrica per-
què, per primera vegada el TC s’haurà de pro-
nunciar sobre el fet que la Constitució diu que 
cal atendre de forma assenyalada el fet insular, i 
haurà de dir si això serveix per alguna cosa o no 
serveix per a res (com ha passat fins ara). «Per 
tant, qualsevol cosa que passi serà positiva», ha 
apuntat Josep Castells, qui ha insistit que «per 
primera vegada hi haurà una sentència sobre 
l’abans i protecció que ens dóna aquest mandat 
constitucional».

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1777/
http://
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PARLAMENT

ES PROPOSA A TOTS ELS 
PARTITS DEL PARLAMENT 
UN COMPROMÍS CONTRA 
EL TRANSFUGUISME
Això després que les 
darreres setmanes di-
putats d’altres grups 
hagin fet gestos públics 
que es podrien enten-

dre com una convidada 
a aquesta pràctica

        > Seguiu llegint

El Parlament va aprovar a la Comis-
sió d’Hisenda i Pressupostos una 
proposta de Més per Menorca per-
què el Govern afavoreixi les petites 
agències de viatge a l’hora de fer 
contractacions públiques, ben igual 
que promou el producte local. La 
Proposició no de llei volia corregir el 

fet que la majoria de contractes que 
fa l’Executiu queden en mans d’em-
preses grans i de fora de Menorca. 
Per posar un exemple, actualment, 
una mateixa agència de viatges con-
centra el 68% dels bitllets per des-
plaçaments finançats pel Govern 
que usen, per exemple, els esportis-

tes per anar a competir a altres illes.

L’objectiu final és les agències de 
viatges locals puguin competir en 
igualtat de condicions.

         > Seguiu llegint 

S’APROVA LA PROPOSTA PERQUÈ EL GOVERN 
AFAVOREIXI LES PETITES AGÈNCIES DE VIATGES

PSM - Més per Menorca

Ara mateix, el ‘pastís’ dels contractes que fa l’Executiu per als viatges        
dels esportistes o els pacients se l’enduen les grans empreses

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1775/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1766/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Amb motiu del passat 8 de maig, 
dia mundial del comerç just, vo-
lia posar la mirada en el fet de 
considerar, des de les meves 
ulleres de sociòloga, el comerç 
just un acte que pot contribuir a 
fer REVOLUCIONAR el món per 
tal que el món EVOLUCIONI.

A partir d’una frase que va dir 
en George Orwell (1903-1950), 
novel·lista, periodista i crític: «En 
una època d’engany universal, 
dir la veritat és un acte revolu-
cionari» he reflexionat que l’en-
gany en que ell deia que es vivia 
en aquell moment, segurament 
ha evolucionat i ara seguim vi-
vint en un altre engany univer-
sal. Sobre 
aquest en-
gany univer-
sal d’avui en 
dia, n’Arcadi 
Oliveres, a 
través dels 
seus llibres, 
en fa prou 
anàlisis, in-
cidint, en-
tre d’altres 
en analitzar 
aquesta dificultat d’accedir a la 
“veritat”, al coneixement de la 
realitat del món, del què passa 
de veritat arreu. Sosté que qui 
explica el que passa a la gent 
són els mitjans de comunicació 

dominats pels poders fàctics. 
Uns poders fàctics que tenen 
interès en promoure un sistema 
capitalista neoliberal, que ge-
nera uns beneficis cada vegada 
més grans per a uns pocs i mi-
sèria cada cop més accentuada 
per a tots els altres lligada a una 
destrucció del planeta.

Fa referència a un món on el ca-
pital és al centre del motor que 
fa moure l’economia i que ne-
cessita del nostre consum des-
mesurat per reproduir-se, per 
alimentar-se. I per açò comp-
ta amb l’aliança de la publici-
tat, que fomenta la fal·làcia de 
les necessitats imprescindibles 

però inven-
tades.

El resultat: 
desigualtats 
socials i eco-
nòmiques , 
vulneració 
dels drets 
humans i un 
impacte am-
biental que 
no respecta 

la petjada ecològica i que està 
hipotecant els recursos de les 
generacions futures. 

        >>> Seguiu llegint aquí

Fa poques setmanes escrivíem: “El recent 
anunci, fet des del Ministeri de Defensa, de 
la decisió d’invertir 1.000 milions d’euros 
per construir un submarí destinat a l’Arma-
da Espanyola, podria resultar sorprenent 
en plena pandèmia per la Covid, que exi-
geix un esforç econòmic en matèria de sa-
lut sense precedents, i en plena crisi econò-
mica causada per la pandèmia, que exigeix 
igualment unes despeses socials molt més 
altes si es vol fer front a l’increment de la 
pobresa que afecta sectors cada dia més 
alts de la població.

Si aquesta despesa, 
la més alta en un 
sol projecte mili-
tar de la història 
recent, prové d’un 
Govern que s’au-
toqualifica com ‘el 
més progressista 
de la història’, vol 
dir que algun cosa 
no va prou bé”.

Sóc conscient que l’objectiu d’arribar a un 
món sense exèrcits resulta avui per avui un 
objectiu tan llunyà, tan contra la corrent 
dominant al món, que pot semblar un som-
ni impossible d’assolir, però també és cert 
que, pel fet de ser difícil, no s’ha de dei-
xar de reivindicar si ens sembla just, com 
és cert també que un desarmament pro-
gressiu generaria uns beneficis tan grans 
per a la humanitat que els que ho creim 
fermament tenim l’obligació moral de de-
fensar-ho públicament, per molt que pugui 
semblar que s’està predicant en el desert.

> Seguiu llegint aquí

“EL COMERÇ 
JUST ÉS UN ACTE          
RE-EVOLUCIONARI”

“ÉS POSSIBLE EL 
DESARMAMENT?” 

PEL FET DE SER 
DIFÍCIL, NO 
S’HA DE DEIXAR 
DE REIVINDICAR 
SI ENS SEMBLA 
QUE ÉS JUST

Laura Anglada
CIUTADANA INQUIERA, MARE, 
SOCIÒLOGA I REGIDORA

Ramon Orfila
JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

VULL POSAR LA MIRADA EN EL 

FET DE CONSIDERAR, DES DE LES 

MEVES ULLERES DE SOCIÒLOGA, 

EL COMERÇ JUST UN ACTE 

QUE POT CONTRIBUIR A FER 

REVOLUCIONAR EL MÓN PER TAL 

QUE EL MÓN EVOLUCIONI

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-laura-anglada-el-comerc-just-es-un-acte-re-evolucionari/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-es-possible-el-desarmament/

