
El Ple Municipal va aprovar durant 
el mes de juny una proposta per tal 
d’instar la Casa Reial Espanyola a ini-
ciar converses amb l’Ajuntament de 
Ciutadella per valorar la cessió d’un 
immoble de la seva propietat, cone-

gut com Can Balada, situat al núme-
ro 1 de la plaça Joan de Borbó, per 
així poder ampliar els recursos assis-
tencials municipals. Aquest immo-
ble, que es troba en desús, consta de 
planta baixa i d’un extens pati interi-

or. Té 881 m2, dels quals 555 m2 es-
tan construïts, unes característiques 
que el farien força adequat per po-
der-hi ubicar un centre de dia o un 
habitatge supervisat per a gent gran 
més autònoma, entre d’altres.

CIUTADELLA DEMANA A LA CASA 
REIAL LA CESSIÓ DE ‘CAN BALADA’ PER 
AMPLIAR ELS RECURSOS ASSISTENCIALS
L’immoble, que es troba en desús, és adequat per poder-hi ubicar un 
centre de dia o un habitatge supervisat per a gent gran més autònoma

Full informatiu del PSM-Més per Menorca
Ciutadella | Juny | 2021 
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Cal remarcar que l’Ajuntament de Ciutadella, amb el 
Patronat Municipal de l’Hospital i del Servei d’Aten-
ció Social, treballa per atendre les necessitats crei-
xents referents a persones dependents i persones 
grans, per així poder oferir més serveis per a la po-
blació de Ciutadella que té manca d’autonomia. 

Unes necessitats que, amb les dades a la mà, són 
força eloqüents; ja que actualment el Patronat Mu-
nicipal de l’Hospital gestiona els serveis de la resi-
dència geriàtrica assistida, del Centre de Dia i del 
Centre de Promoció de l’Autonomia.

El geriàtric compta ara per ara amb 60 places resi-
dencials assistides, mentre que el Centre de Dia té 
10 places amb persones dependents dels graus II o 
III, i el Centre de Promoció a l’Autonomia té 12 pla-
ces per taller, amb un total de 6 tallers diaris. 

A data d’avui, hi ha 62 persones en llista d’espera 
per a la residència geriàtrica municipal i 82 perso-
nes en llista d’espera per algun dels dos recursos 
assistencials de Ciutadella, mentre que al Centre 
de Dia Municipal hi ha 23 persones en llista d’es-
pera i 58 persones que han sol·licitat el servei de 
centre de dia del Patronat o el de Santa Rita. Les 
necessitats. Per tant, són força importants; i l’equip 
de govern de l’Ajuntament té com a objectiu plani-
ficar la millora i l’ampliació dels recursos assisten-
cials i adaptar-los a les demandes actuals i futures 
(ampliació de la residència geriàtrica o del centre 
de dia, habitatges supervisats per a gent gran més 
autònoma, atenció a domicili perquè les persones 
grans puguin seguir vivint a casa seva, etc), una 
actuació en la qual s’emmarca la petició a la Casa 
Real per tal de valorar la cessió de l’immoble de la 
seva propietat.

Hi ha 62 persones en 
llista d’espera per a 
la residència geriàtri-
ca municipal i 82 més   
en llista d’espera per 
algun dels dos recur-
sos assistencials de 
Ciutadella

EN PORTADA
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Aquesta setmana hem sabut que un senador ma-
llorquí del PSOE ha presentat una esmena al pro-
jecte de llei estatal de mesures de prevenció i lluita 
contra el frau fiscal per salvar la continuïtat de les 
herències en vida a les Illes Balears, tal i com es 
venen realitzant fins ara en el marc del nostre dret 
civil propi.

La notícia és molt positiva, perquè esvaeix els dub-
tes que diverses veus del PSOE, i també d’Unides 
Podem, havien sembrat davant la proposta que 
sempre hem defensat des de Més per Menorca, tant 
al Consell Insular com al Parlament de les Illes Bale-
ars: que la lluita contra el frau fiscal no pot suposar 
una penalització sistemàtica i permanent de les he-
rències en vida en el cas que el successor vengui el 
patrimoni heretat.

De fet, l’esmena presentada ara al Senat recull la 
idea que va proposar fa uns mesos Més per Me-

norca i que fou aprovada al Ple del Consell Insular: 
que si una persona rep una herència en vida i vol 
vendre el patrimoni heretat, es penalitzi la venda 
només durant un temps —es proposen cinc anys—, 
és a dir, que durant aquest temps no pugui gau-
dir dels beneficis fiscals de les herències en vida, i 
per tant hagi de tributar com una donació. A partir 
d’aquests cinc anys, es podrà vendre lliurement.

 També vam proposar que aquesta limitació no tin-
gués caràcter retroactiu per a les herències en vida 
realitzades abans de l’aprovació de la nova llei, cosa 
que també recull l’esmena presentada ara al Senat.

Val a dir que des de Més per Menorca érem partida-
ris de l’eliminació de l’article 36 de la llei que ara es 
discuteix, i que l’evitació fiscal que pot suposar la 
venda primerenca dels béns rebuts a través d’una 
herència en vida es resolgués per una altra via, no 
amb una penalització legal permanent de la venda 
dels béns heretats en vida, perquè entenem que 
açò desnaturalitza aquesta figura del nostre dret 
civil. 

                           > Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria
CONSELLER DE 
CULTURA DEL 
CONSELL INSULAR

OPINIÓ

HERÈNCIES EN VIDA: EL TEMPS I EL 
SENTIT COMÚ ENS DONEN LA RAÓ

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1816/
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En un moment en què el debat sobre l’encaix de 
les energies renovables sobre el territori és més viu 
que mai, especialment quan la seva implantació im-
plica fer servir terrenys en sòl rústic, l’aprofitament 
de sòl urbà o industrial hauria de ser objectiu pri-
oritari. 

En aquest sentit, la producció d’energia neta en un 
entorn ja antropitzat té més avantatges que incon-
venients. Les instal·lacions del cicle integral de l’ai-
gua ofereixen una bona oportunitat, ja que sumen 
el fet que es concentra en el mateix espai la gene-
ració i el consum, cosa que simplifica la necessitat 
de noves xarxes elèctriques de connexió.

En diverses estacions depuradores d’aigües resi-
duals de Menorca, gestionades per l’Agència Ba-
lear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, ja estan 
en servei diverses plantes fotovoltaiques d’auto-
consum, a Alaior, Cala en Porter i Ferreries, que su-

mades a les projectades a Ciutadella, es Castell i 
es Mercadal representen una potència conjunta de 
més de 0,5 MWp.

Aquesta situació contrasta amb la poca penetra-
ció de renovables en els sistemes d’abastament, en 
bona part a causa d’una interpretació restrictiva de 
la normativa de vigilància sanitària de les aigües de 
consum humà a les Illes Balears, cosa que no suc-
ceeix en altres comunitats properes, que estableix 
que ni a la coberta ni per damunt del dipòsit no es 
permet cap instal·lació, local o activitat, excepte 
que es derivin de les tasques de manteniment del 
dipòsit, i que dins el recinte tancat on es troba el 
dipòsit només es permeten les operacions de man-
teniment de la instal·lació.

Això ha implicat que fins avui no s’hagi permès la 
instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum 
en les superfícies de dipòsits d’aigua o en els seus 
recintes, de forma que es malbarata una important 
superfície útil que es podria destinar a la generació 
d’energia renovable en instal·lacions que general-
ment són consumidores d’energia elèctrica per a 
bombes, motors i equips de tractament i desinfec-
ció de l’aigua.   

          > Seguiu llegint 

Esteve Barceló
DIRECTOR INSULAR     
DE MEDI AMBIENT

OPINIÓ

LES ENERGIES RENOVABLES AL 
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1820/
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DIES INTERNACIONALS

SALUT, SOLIDARITAT I TRADICIÓ

PSM - Més per Menorca



PRESENTAM LA PROGRAMACIÓ 
D’ESTIU DEL TEATRE DES BORN
Fins a vint-i-cinc es-
pectacles formen la 
programació d’estiu del 
Teatre des Born. Onze 
són de grups i d’artistes 
locals; i catorze, entre 
nacionals i internacio-
nals. 

S’hi representarà l’òpe-
ra Serva Padrona, 
coproducció del Teatre 
des Born i del Teatre 
Principal de Palma, que 
comptarà amb la pre-
sència de Simon Orfila, 
Irene Mas, Andrés Sala-
do, Joan Servera, Ana 
Cuéllar, Carme Amen-
gual, Elionor Sintes i 
l’Orquestra de Cambra 
Illa de Menorca. 

> Tots els detalls i pro-
grama d’activitats
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ADJUDICADES LES OBRES I 
LA DIRECCIÓ DEL PROJECTE 

MUSEOGRÀFIC PER AL 
MUSEU MUNICIPAL DE 

CIUTADELLA DE CAN SAURA
L’adjudicació es va fer per un import de 282.800,46 
€ (amb l’IVA inclusivament), i a la darrera Junta de 

Govern d’aquest mes de maig ja s’ha aprovat l’adju-
dicació de la direcció tècnica de l’execució del pro-
jecte per un import total de 14.943,50 € (amb l’IVA 
inclusivament). D’aquesta manera, es donen noves 
passes en ferm prèvies a una actuació que es pre-

veu que es posi en marxa després de la temporada 
d’estiu, atès que no es vol interferir en la programa-

ció ja prevista a Can Saura per als mesos vinents.

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=54782
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=54782
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=54598
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CIUTADELLA

L’Ajuntament de Ciutadella ha instat 
el Govern de les Illes Balears a estu-
diar la possibilitat d’iniciar el procés 
de cessió temporal obligatòria, ex-
propiar o comprar pisos propietat de 
la SAREB per destinar-los al lloguer 
social. L’equip de govern va presen-
tar la proposta davant el Ple Muni-
cipal, afecta vint-i-tres habitatges 
residencials, i 35 magatzems i esta-
cionaments situats al carrer Degolla-

dor i que són propietat de la SAREB.
La proposta de l’equip de govern es 
basa en la Llei 5/2018, de 19 de juny, 
d’habitatges de les Illes Balears, se-
gons la qual es permet expropiar 
amb ús temporal habitatges buits 
de grans tenidors, inscrits al registre 
de grans tenidors de les Illes Bale-
ars, per destinar-los al lloguer soci-
al. És basant-se en aquesta llei que 
el Govern segueix una segona línia 

d’acció respecte dels pisos de grans 
tenidors: l’exercici del dret a tanteig i 
retracte en les operacions de dispo-
sició d’habitatges entre els grans te-
nidors. Cal tenir en compte Ciutade-
lla els preus dels lloguers són força 
elevats, per la qual cosa cada vega-
da hi ha més demanda d’habitatges 
a preus de lloguer raonables.

                > Seguiu llegint 

VOLEM DESTINAR AL LLOGUER SOCIAL 23 HABITATGES I  
35 MAGATZEMS BUITS QUE SÓN PROPIETAT DE LA SAREB

PSM - Més per Menorca

L’AJUNTAMENT VA PREPARAR UN 
PROGRAMA ESPECIAL PER A LES 
FESTES DE SANT JOAN 2021
Enguany, a causa de la 
pandèmia, ens vam trobar 
per segona vegada sen-
se poder celebrar les nos-
tres festes de Sant Joan. 
Des de l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament es va progra-
mar un mes de juny cultu-
ral, amb una programació 
especial per fer-nos viure 
un ambient més festiu que 
el de l’any anterior, però 
sempre en un entorn segur 
i amb un aforament limitat.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA ES VA ADHERIR 
A LA CELEBRACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
L’Àrea de Medi Am-
bient de l’Ajuntament 
de Ciutadella va orga-
nitzar per al dissabte 
5 de juny dues rutes 
guiades, a càrrec del 
botànic Pere Fraga, 
sobre «Els arbres de 
Ciutadella, importàn-
cia i curiositats», una 
activitat inclosa, tam-
bé, en el Pla de millora 
de l’arbrat urbà de Ciu-
tadella. 

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=55006
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=54734
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=54759
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AJUTS PER A REHABILITAR EDIFICIS 
I HABITATGES DEL NUCLI ANTIC 
Ja s’ha obert la nova con-
vocatòria dels ajuts de 
l’any 2021 per rehabilitar 
edificis i habitatges inclo-
sos dins l’àrea de regene-
ració i renovació urbanes 
de Ciutadella, en el marc 
del Pla estatal d’habitat-
ge 2018-2021, per un im-
port global de 166.666,67 
euros. Així ho va anunciar 
l’alcaldessa de Ciutadella, 
Joana Gomila, i el regidor 
d’Urbanisme, Pere Fiol, 
juntament amb el conse-
ller de Mobilitat i Habitat-
ge, Josep Marí, en una tro-
bada a Ciutadella.

La batlessa va explicar que 
els habitatges que poden 
sol·licitar l’ajuda han d’es-
tar en el centre antic, i que, 

des del consistori, s’ha cal-
culat que les ajudes poden 
beneficiar uns vint-i-un 
habitatges. Ha afegit que 
l’Ajuntament en bonifica-

rà en un 95% l’ICIO, el que 
es tradueix en una aporta-
ció de l’Ajuntament d’uns 
29.000 euros. El que es 
pretén amb aquestes aju-

des és fomentar la rege-
neració i la renovació ur-
banes.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA

DES DEL 
CONSISTORI 
ES CALCULA 
QUE LES 
AJUDES PODEN 
BENEFICIAR UNS 
21 HABITATGES 
AMB UN IMPORT 
DE 166.666 
EUROS

APROVADA LA CESSIÓ DEFINITIVA D’UNA 
PARCEL·LA MUNICIPAL AL MINISTERI DE JUSTÍCIA

L’alcaldessa de Ciutadella manifesta: «Amb 
la cessió definitiva de la parcel·la i l’apro-
vació de l’estudi de detall, l’Ajuntament 
dona per complerts els seus compromisos 
per aconseguir la construcció d’un nou edi-
fici modern i funcional que agrupi totes les 
dependències judicials en un sol edifici, i, 
d’aquesta manera, posa fi a les mancances i 
deficiències que presentaven. 

Ara correspondrà al Ministeri de Justícia i al 
Govern central fer les passes en ferm corres-
ponents perquè el projecte tiri endavant. En 
primer terme, amb la redacció del projec-
te executiu, i, en segon, amb la construcció 
efectiva de l’edifici».

> Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=54999
http://
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=55041
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FESTES

UNA FESTA MOLT ESPECIAL
PSM - Més per Menorca
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AJUNTAMENTS - POBLES

MAÓ APROVA LA 
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 

SOLARS A LES ESCOLES 
DE SA GRADUADA I 

FONTIRROIG 
Aquestes instal·lacions d’autocon-

sum d’energia neta se sumaran a les 
que ja s’han realitzat al Poliesportiu 
Municipal, a la Residència Geriàtrica 
Assistida i a les escoletes Es Passe-

rells i Cap de Creus 

> Seguiu llegint

Després de la transfor-
mació a plataforma única 
de tres dels carrers més 
importants del centre de 
Maó (Moreres, Sant Jordi 
i Bastió), l’Ajuntament im-
pulsarà una pacificació del 
trànsit en aquestes vies i, 
en conseqüència, també 
es pacificarà el trànsit a 
s’Esplanada i el carrer de 
Sa Lluna.

Aquesta iniciativa s’impul-
sa amb l’objectiu d’avançar 
cap a un model de ciutat 
més amable, que permetrà 
dinamitzar l’activitat soci-
al, econòmica i comercial 
del centre històric de Maó, 
potenciant, també, la mo-
bilitat de les persones amb 
mitjans sostenibles.

> Seguiu llegint

MAÓ AVANÇA CAP A UN 
MODEL DE CIUTAT MÉS 
AMABLE I SOSTENIBLE 
Conclou la pacificació del trànsit als          
carrers de Ses Moreres, Sant Jordi i Bastió

SANT LLUÍS 
JA ÉS CIUTAT 
AMIGA DE LA 
INFÀNCIA 
UNICEF ha con-
cedit a Sant Lluís 
la distinció com a 
Ciutat Amiga de 
la Infància per al 
període 2021-25. 
Aquest reconeixe-
ment arriba des-
prés d’un any i mig 
de feina, i en el 
marc de la novena 
convocatòria a Es-
panya d’aquest re-
coneixement.

La regidora de 
Serveis Socials de 
l’Ajuntament de 
Sant Lluís, Maite 
Martínez, ha rebut 
amb satisfacció 
aquest reconeixe-
ment, fruit de la 
feina feta de ma-
nera conjunta per 
diverses àrees del 
Consistori. 

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1804/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1810/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1812/


ES MERCADAL DEMANARÀ A PORTS 
REPLANTEJAR LA REFORMA DE FORNELLS

En aquesta moció, l’Entesa ha 
volgut que l’Ajuntament des Mer-
cadal demani al nou conseller de 
Mobilitat i Habitatge, Josep Marí 
i Ribas, responsable de Ports 
IB, que es replantegi el concurs 
d’obra i explotació d’un establi-
ment de restauració en la zona 
de les cases recuperades del    
carrer Governador de Fornells. 

Des de l’Entesa ha volgut apro-
fitar el talant dialogant que va 
mostrar Josep Marí en la seva 
primera visita a Fornells de finals 
d’abril, així com el fet que la con-
vocatòria per adjudicar aquesta 
obra i posterior explotació del 
restaurant quedés deserta per-
què no s’hi va presentar cap em-
presa.       

   > Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca AJUNTAMENTS - POBLES
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ES CASTELL INCORPORA MÉS 
DE 900.000€ AL PRESSUPOST 
DEL 2021 PER FINANÇAR UNA 
VINTENA DE PROJECTES 
El darrer Ple municipal de l’Ajuntament des Castell va 
aprovar la incorporació al pressupost del 2021 d’una par-
tida de 929.644,28 euros, provinents del romanent de tre-
soreria del pressupost de l’any passat. 

La proposta de modificació de crèdit va comptar amb els 
vots favorables de l’equip de govern (PSOE i Som Es Cas-
tell) i l’abstenció de PP i Pi. 

Durant el Ple, el regidor d’Hisenda, Oscar Gómez, va expli-
car els gairebé vint projectes i actuacions que es finança-
ran a través d’aquesta ampliació.

> Seguiu llegint

L’entesa presenta una moció on demanen aprofitar els edificis del Carrer Gover-
nador per als serveis portuaris i deixar lliure de construccions la zona del Pla

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1794/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1794/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1811/
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CONSELL INSULAR

TAMBÉ VA PRESENTAR 
L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE 
MENORCA RESERVA DE BIOSFERA
El Consell Insular ha presentat avui l’esborrany de l’avantpro-
jecte de la futura Llei de Menorca Reserva de Biosfera. S’obre 
ara un període per rebre aportacions a la mateixa, i s’habili-
ta un espai al web de la Reserva de Biosfera de Menorca, on 
apareix el text complert de la proposta, per a què tota persona 
interessada pugui expressar les seves aportacions fins al 31 de 
juliol. De la mateixa manera, es té previst remetre el document 
als òrgans de governança i consultius de què disposa la Reser-
va de Biosfera, la Junta de Batles i Batlesses, el Consell Social 
i el Consell Científic, de cara a què totes les persones i entitats 
que els integren puguin analitzar-ne el contingut i fer arribar 
les aportacions que considerin.

> Seguiu llegint

En la seva intervenció, Salord va ex-
plicar que ja s’està treballant amb 
l’Avantprojecte de Proposició de Llei 
de Menorca Reserva de Biosfera “amb 
el clar objectiu de donar resposta a 
noves i ambicioses necessitats de re-
gulació i actuació, tant en els aspectes 
consolidats com en els nous reptes, 
com l’eficiència energètica i la descar-
bonització”.

Així mateix, Salord ha exposat els 
principis i elements fonamentals de 
l’Estratègia, com són “reduir la depen-
dència energètica de l’exterior, pro-
moure la participació activa de la so-
cietat, garantir la viabilitat econòmica, 
la lluita contra el canvi climàtic i la in-
tegració paisatgística”. També ha de-
terminat els objectius establerts i ha 
destacat com a principal “la reducció 
en més d’un 50% l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle”.

> Seguiu llegint

MAITE SALORD PRESENTA AL SENAT 
‘L’ESTRATÈGIA MENORCA 2030’ 
La vicepresidenta i consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera      
del Consell Insular ha presentat el full de ruta per a la descarbonització 
del sistema energètic de l’illa a la Comissió de Transició Ecològica

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1819/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1800/


PSM - Més per Menorca  # 13

EL IV FÒRUM MENORCA ILLA JOVE POSA 
AL CENTRE ‘LA CULTURA QUE VOLEM’

300 JOVES PARTICIPEN AL JULIOL EN EL 
PROJECTE UN ESTIU PER CRÉIXER 2021

L’1 de juliol, 176 joves han iniciat l’experi-
ència d’aprenentatge i servei ‘Un Estiu per 
Créixer’, i 124 joves ho faran durant el mes 
d’agost.

Es tracta d’un projecte que pretén oferir 
una opció de lleure educatiu a joves d’entre 
14 i 17 anys, durant un dels mesos de vacan-
ces (juliol o agost). El projecte, compartit 
entre el Departament de Cultura, Educació, 
Joventut i Esports del Consell Insular de 
Menorca i tots els ajuntaments de Menorca, 
ofereix l’opció de participar en un entorn 
d’aprenentatge no formal (associacions, 
entitats locals, comerços, empreses…) per 
tal d’aplicar els coneixements dels joves, a 
la vegada que adquireixen noves habilitats.

> Seguiu llegint

CONSELL INSULAR

El departament de Cultura, 
Educació, Joventut i Esports 
segueix treballant per fomen-
tar un paper més actiu entre 
les persones joves de Menor-
ca. Amb aquesta finalitat, el 
dia 15 de juny, va tenir lloc lloc 
la 4a edició del Fòrum Menor-
ca Illa Jove, en aquest cas ori-
entat a parlar sobre cultura. 
L’objectiu d’aquesta trobada 
ha estat compartir inquietuds, 
preocupacions i propostes en 
aquest àmbit. 

Menorca compta amb un po-
tencial artístic i cultural molt 
alt i de qualitat, la nostra illa 
és un referent en l’àmbit de la 
cultura.

> Seguiu llegint

Va consistir en un World Cafè en el qual els joves van debatre en petit grup      
sobre la cultura i van intercanviar opinions compartides per tots els assistents
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PARLAMENT

MÉS PER MENORCA ENCETA LES 
NEGOCIACIONS AMB EL GOVERN PER 
MILLORAR LA NOVA LLEI EDUCATIVA 

Més per Menorca es va reuni-
ramb el conseller d’Educació, 
Martí March, i el seu equip 
per començar a negociar les 
esmenes al projecte de llei 
d’educació que es debatrà 
durant el pròxim període de 
sessions del Parlament. Les 
negociacions sobre el pro-
jecte de llei s’han dividit en 
paquets i, en la reunió d’avui, 

s’ha tractat un primer conjunt 
de temes. En concret, el dipu-
tat Josep Castells i el conse-
ller insular Miquel Maria han 
traslladat les propostes so-
bre: el paper de l’educació no 
formal, la relació de l’escola 
amb l’entorn, i l’autonomia i 
projecte educatiu de centre.

           > Seguiu llegint

MXME ACONSEGUEIX QUE 
EL PARLAMENT DEMANI 
AL GOVERN D’ESPANYA 
EL SOSTENIMENT DE 
L’EDUCACIÓ 0-3 ANYS 
El Parlament va aprovar una proposta per-
què l’etapa 0-3 anys prengui l’impuls que 
li atorga la darrera modificació de la Llei 
Orgànica d’Educació i que es faci en un pla 
de vuit anys perquè el cicle avanci cap a 
una oferta pública «suficient i assequible».

     > Seguiu lleguint

Més per Menorca va fer una pregunta oral a la presidenta del Govern, 
Francina Armengol, durant el Ple al Parlament sobre l’incident que es 
va produir durant l’acte de celebració de l’ascens de l’UD Ibiza a Se-
gona Divisió. La presidenta va baratar la llengua i va passar a parlar 
en castellà en resposta als crits de dos individus que l’havien incre-
pada i li havien exigit que s’expressàs en espanyol.

Tot plegat ha generat un gran debat a les xarxes socials on moltes 
persones han lamentat que la presidenta no hagi estat a l’altura, tot 
mantenint-se ferma en l’ús de la llengua pròpia, com és desitjable 
davant qualsevol agressió lingüística.

> Seguiu llegint

CASTELLS A ARMENGOL: “JA HA FET LA 
RECLAMACIÓ A L’OFICINA DE DRETS LINGÜÍSTICS?” 
El diputat recorda a la presidenta que ha estat víctima no només     
d’una agressió lingüística, sinó també d’una agressió masclista

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1808/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1815/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1797/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Vaig conèixer en Vicenç Vidal fa 
més de 20 anys. El vaig conèi-
xer gràcies a altres companys 
mallorquins que també estudi-
aven Ciències Ambientals. Ales-
hores, en Vicenç era un univer-
sitari compromès amb el medi 
ambient però sobretot estava 
compromès amb la seva terra, 
Mallorca.

Quan el juliol de 2015 en Vicenç 
va prendre possessió com a con-
seller de Medi Ambient, Agricul-
tura i Pesca del Govern de les 
Illes Balears vaig sentir una gran 
satisfacció. El territori estava en 
bones mans. I durant 4 anys en 
Vicenç va fer molt bona feina 
per preservar les nostres illes i 
millorar molts temes ambien-

tals. Se’n poden destacar mol-
tes coses bones de la seva ges-
tió durant aquells quatre anys, 
però de totes jo em vull quedar 
amb una: de la seva mà Balears 
va ser pionera amb la llei de resi-
dus, una eina molt potent per 
fer front, entre altres coses, al 
greu problema que suposen els 
plàstics a les nostres illes. Llàsti-
ma que no tothom valorés com 
toca la feina que va fer per les 
Illes la legislatura passada.

Quatre anys més tard, el juliol de 
2019, en Vicenç va ser designat 
pel Parlament de les Illes Bale-
ars com a senador al Senado de 
España.

        >>> Seguiu llegint aquí

L’enèsima crisi diplomàtica entre el Reg-
ne del Marroc i Europa ha tingut com es-
cenari les aigües de Ceuta i, encara que 
s’ha intentat disfressar com a una qüestió 
migratòria, les pròpies declaracions dels 
governants marroquins, espanyols i euro-
peus han deixat ben clar que el problema 
de fons s’ha de cercar al Sàhara Occidental 
i  te com arrel les polítiques expansionistes 
del monarca-dictador del Marroc.

En efecte, Mohamed VI ha mogut els seus 
peons en forma d’una nova versió de la 
Marxa Verda que el 1975 va servir com a ta-
padora per encobrir la invasió del territori 
de la que va ser la 53 província espanyola...

>>> Article escrit en 4 part que 
trobareu al web del PSM

“VICENÇ VIDAL, EL 
NOSTRE SENADOR”

“MARROC, SÀHARA 
I EUROPA. LA 
DIPLOMÀCIA 
DEL XANTATGE”

Oriol Baradad
LLICENCIAT EN CIÈNCIES 
AMBIENTALS I PROFESSOR       
DE SECUNDÀRIA

Ramon Orfila
JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

“MOSSEGA’T SA LLENGUA”

La setmana passada vam veure com la presidenta del 
Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, canviava 
de llengua en el seu discurs de felicitació a l’UD Eivissa 
arran d’un crit de “en español!” d’una persona del públic. 
Amb açò només va fer que es manifestés, una vegada 
més, la discriminació lingüística que patim els catalano-
parlants. El problema no és haver de xerrar castellà, i em 
fa gràcia que a vegades es qüestioni si les persones que 
rallam català en sabem, sinó que no puguem exercir el 
dret a xerrar la nostra llengua. 

La llengua forma part de la nostra cultura i identitat, i 
seria molt trist perdre-la. La presidenta no deixa de ser 

una víctima més de la catalanofòbia, el què sorprèn, 
però, és la seva actitud responent al parlament “I a mi no 
em veurà cercar enfrontaments d’un costat ni de s’altre, 
a mi em veurà sempre amb ponts de diàleg i de convi-
vència”. Amb ponts de diàleg i convivència es refereix 
a callar i acotar cap quan se’ns trepitja? A deixar que la 
nostra llengua sigui menyspreada? En Pep Castells, de 
Més per Menorca, així ho va defensar l’altre dia al Parla-
ment: “No demanam a ningú que parli en català, dema-
nam simplement el dret a poder emprar la nostra llen-
gua”.                

        >>> Seguiu llegint aquí

Joventuts d’Esquerra Menorquinista
OLGA COLL FULLANA - MILITANT DE LES JEM

PSM - Més per Menorca

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-oriol-baradad-vicenc-vidal-el-nostre-senador/
https://www.psm-menorca.cat/tema/en-veu-alta/
https://www.psm-menorca.cat/tema/en-veu-alta/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-jem-mossegat-sa-llengua/


PSM - Més per Menorca

16  #  PSM - Més per Menorca  

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

POLÍTICA

MAITE SALORD ANUNCIA LA 
SEVA RETIRADA DE LA POLÍTICA

La vicepresidenta i consellera de 
Medi Ambient i Reserva de Biosfera 
del Consell Insular, Maite Salord, fa 
pública la seva decisió de deixar tots 
els seus càrrecs públics i abandona la 
primera línia política.

L’expresidenta del Consell Insular ha 
decidit, després de setze anys impli-
cada en la dedicació pública, acomi-
adar-se de la vida política per tornar 
a la docència i donar per acabada 
aquesta etapa.

Salord ha assenyalat que se’n va 
“amb la satisfacció d’haver-m’hi de-
dicat amb tota la generositat possi-
ble i de sentir-me recompensada pels 
projectes que he pogut fer realitat”, 
la vicepresidenta també ha destacat 
que se n’endú “l’amistat i l’estima de 
tantes persones” amb qui ha coincidit 
al llarg d’aquest temps.

Per altra banda, el seu successor serà 
el nombre quatre de la llista electoral 
de Més per Menorca al Consell Insular, 
Josep Juaneda, qui ha estat fins ara 
director insular d’Educació, Joventut 
i Esports.

Des de Més per Menorca volem ex-
pressar el màxim agraïment a la com-
panya Maite Salord per tants anys 
de feina dedicats al menorquinisme 
d’esquerres i per formar part de la co-
lumna vertebral del projecte ecosobi-
ranista. No hi ha prou paraules per dir 
tot el que Maite Salord ha significat 
en la defensa dels nostres valors i en 
el desenvolupament del nostre pro-
jecte.

El successor serà el número quatre de la llista de Més per Menorca al Consell,      

Josep Juaneda, qui ha estat fins ara director insular d’Educació, Joventut i Esports

MARXO AMB LA SATISFACCIÓ 
D’HAVER-M’HI DEDICAT AMB TOTA LA 

GENEROSITAT POSSIBLE I DE SENTIR-ME 
RECOMPENSADA PELS PROJECTES QUE 

HE POGUT FER REALITAT

Els menorquinistes també volem 
expressar el nostre total suport al 
company Josep Juaneda per aga-
far el nou càrrec i esteim conven-
çuts que és el millor relleu que pot 
entrar al grup. Juaneda mostra el 
seu entusiasme per iniciar aquesta 

nova etapa i afirma que “és un rep-
te que assumesc amb molta força 
i sobretot amb ganes de seguir 
perpetuant el llegat de la compa-
nya Maite Salord per fer de Menor-
ca una illa més verda, sostenible i 
dedicada a les persones”.


