
El passat dia 6 d’agost va obrir les 
portes el renovat Observatori Astro-
nòmic de Menorca, després d’una 
important actuació de rehabilitació 
efectuada per l’Agència Menorca Re-
serva de Biosfera del Consell Insular 
de Menorca. L’Observatori Astronò-
mic, situat dins el complex cultural 
del Canal Salat, és considerat com 

un bé patrimonial. Està format per 
un edifici circular aïllat de dues plan-
tes. Les actuacions efectuades tenen 
l’objectiu de poder dotar l’illa d’un 
equipament destinat a la divulgació 
de l’astronomia i de la qualitat del cel 
nocturn de l’illa, i integrar l’equipa-
ment dins l’entorn públic del Canal 
Salat. 

En paraules de la batlessa de Ciu-
tadella, Joana Gomila, “l’obertura 
d’aquesta instal·lació permetrà po-
der posar a l’abast de la ciutadania i 
els visitants, el coneixement de l’as-
tronomia i l’observació del cel noc-
turn, en una Menorca Reserva de 
Biosfera, i fermament compromesa 
amb la declaració Starlight”. 

L’OBSERVATORI ASTRONÒMIC 
DE MENORCA JA MIRA AL CEL
Obre al públic una infraestructura encaminada a convertir-se en un equipa-
ment clau per divulgar l’astronomia dins la declaració de Menorca Starlight
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“A més a més, posa-
rem a l’abast dels cen-
tres educatius una nova 
eina pedagògica per 
apropar l’astronomia 
a l’alumnat”. També va 
afegir que “vull agrair 
molt especialment a la 
Secció d’astronomia del 
Cercle Artístic de Ciuta-
della la seva contribució 
altruista per fer possible 
aquest projecte”.

El conseller de Medi 
Ambient i Reserva de 
Biosfera, Josep Juane-
da, va manifestar “que 
amb aquesta inversió 
marca un punt d’infle-
xió a la declaració Star-
light, perquè es posa a 
disposició un equipa-
ment que permet valo-
rar l’astronomia i ampli-
ar la visió de la Reserva 
de Biosfera cap al cel”. 

Les obres de rehabilita-
ció de l’equipament han 
estat possibles gràcies 
a la inversió efectuada 
pel Consell Insular de 
Menorca del programa 
de pressuposts partici-
patius, després que un 
dels projectes més vo-
tats fos el projecte Me-
norca Starlight.

La reserva d’entrades 
per a les jornades de 
portes obertes es realit-
zarà a través de la plata-
forma de compra d’en-
trades de l’Ajuntament 
de Ciutadella (https://
ticketib.com/ca/events/
observatori-astrono-
mic-de-menorca-jorna-
da-de-portes-obertes), 
i serà totalment gratu-
ïta. 

            > Seguiu llegint 

EN PORTADA

https://ticketib.com/ca/events/observatori-astronomic-de-menorca-jornada-de-portes-obertes
https://ticketib.com/ca/events/observatori-astronomic-de-menorca-jornada-de-portes-obertes
https://ticketib.com/ca/events/observatori-astronomic-de-menorca-jornada-de-portes-obertes
https://ticketib.com/ca/events/observatori-astronomic-de-menorca-jornada-de-portes-obertes
https://ticketib.com/ca/events/observatori-astronomic-de-menorca-jornada-de-portes-obertes
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1860/


PSM - Més per Menorca  # 3

En el llarg camí cap a la inscripció de la Menorca 
Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la UNES-
CO, amb pocs dies de diferència s’han produït tres 
avanços que resumeixen molt bé el sentit de tot 
aquest projecte. Em referesc, per ordre cronològic, 
a l’obertura d’un centre de recepció de visitants a 
Rafal Rubí, a l’aprovació del Pla de gestió de Me-
norca Talaiòtica, i a la creació de l’Agència Menorca 
Talaiòtica.

Aquests tres fets ens mostren cap a on volem anar 
(el “per a què”), la planificació de totes les accions 
que s’han de dur a terme (el “com”), i l’instrument 
organitzatiu que ha de coordinar aquests projectes 
(el “qui”).

Comencem pel Pla de gestió. Es tracta d’un docu-
ment extens, de caràcter tècnic, exigit per la UNES-
CO. Per a la candidatura de 2017 es va decidir que 
aquest pla fos un capítol del Pla general de patri-
moni històric de Menorca, i açò no va ser acceptat. 

La recomanació cinquena de l’informe d’ICOMOS 
ens ho deixava ben clar: s’ha de crear un Pla de 
gestió específic, que ha d’incloure les directrius en 
conservació, manteniment, investigació, visites, i la 
promoció d’un turisme responsable. El Pla de ges-
tió que hem aprovat ha estat supervisat per la co-
missió permanent de la candidatura, per un grup 
internacional d’assessors, i validat pel Ministeri de 
Cultura. Es tracta d’un compromís davant la UNES-
CO, però és sobretot una eina pràctica que defineix 
com treballarem amb el patrimoni arqueològic de 
Menorca d’ara endavant.

El mateix dia que aprovàvem aquest Pla de gestió 
també aprovàvem la creació de l’Agència Menor-
ca Talaiòtica. Es tracta, novament, d’una exigència 
de la UNESCO, basada en la recomanació quarta 
d’ICOMOS: s’ha de crear una estructura de gestió 
que sigui la responsable de la coordinació del bé 
proposat i de la implementació eficaç del pla de 
gestió.

                           > Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria

CONSELLER DE 
CULTURA DEL 
CONSELL INSULAR

OPINIÓ

MENORCA TALAIÒTICA: FER ELS 
DEURES, OBRIR NOUS CAMINS

PSM - Més per Menorca
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https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1854/
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El passat 8 de juliol es va inaugurar la piscina mu-
nicipal des Mercadal, però encara no sabem quan 
es podrà emprar. Dos dies abans de la inauguració 
els tècnics municipals van anar a fer la inspecció 
per tramitar el final d’obra i van trobar diverses de-
ficiències. Uns dies més tard, es detecten taques 
d’òxid al fons de la piscina. La persona contractada 
provisionalment per dur el manteniment fins que es 
faci el concurs de gestió les intenta treure amb la 
piscina plena i no li és possible.

El dia 19 de juliol es comença a buidar d’aigua per 
4a vegada. El batle decideix fer-ho sense cap infor-
me tècnic previ que ho avali i sense saber quines 
responsabilitats hauran d’assumir les empreses que 
han participat en la construcció de la piscina i que 
poden ser les causants d’aquestes taques d’òxid. 
De moment, tots els costos els està assumint l’Ajun-
tament. Tant abans de la inauguració com després, 
el personal de la brigada municipal ha estat fent 

feina de forma continuada a la piscina. No només 
per aprendre el seu funcionament, com diu el batle, 
sinó també per dur a terme feines de neteja i repa-
ració dels desperfectes.

En el darrer ple, el batle va dir que en cap moment 
havien posat una data d’obertura i açò no és cert. 
Des que es va decidir que el Club Piscina Mercadal 
s’encarregaria de la piscina fins que es pugui adju-
dicar la seva gestió per concurs, s’han anat ajornant 
les dates d’obertura. 

En un primer moment se’ls va dir que per damunt 
Sant Joan, quan va passar el juny se’ls va dir que 
després de la inauguració, i ara ja avançat el mes 
d’agost. Açò ha provocat que el Club Piscina Mer-
cadal hagués enunciat l’oferta de cursos des de la 
segona quinzena de juliol i després a partir del mes 
d’agost. Posteriorment ha hagut de comunicar que 
de moment aquests cursos no es poden fer per-
què les instal·lacions no estan disponibles. A més, 
aquesta entitat té previst personal des de principis 
de temporada que està esperant poder començar 
a fer feina i que veu que cada vegada es va endar-
rerint la seva contractació.

          > Seguiu llegint 

Regidores i regidors 
de l’Entesa des 
Mercadal i Fornells

OPINIÓ

DOS ESTIUS SENSE PODER 
NEDAR A LA PISCINA MUNICIPAL

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1859/
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DIES INTERNACIONALS

UN DIA, UNA BONA CAUSA
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CIUTADELLA

ES MANTÉ LA 
COL·LABORACIÓ AMB 

LES ENTITATS TAL I TAL, 
CAPELLA DAVÍDICA I 

JAZZ OBERT
L’Ajuntament va refermar el seu su-

port al teixit cultural de Ciutadella i la 
seva voluntat d’ajudar al sosteniment 

i la continuïtat dels esdeveniments. 

> Seguiu llegint

Amb la idea de seguir apostant per les 
energies renovables a Ciutadella, l’Ajunta-
ment va oferir el terrat del col·legi públic 
Mare de Déu del Toro a l’Institut Balear de 
l’Energia per instal·lar-hi el primer autocon-
sum compartit a Menorca, un projecte que 
permetrà a l’escola autoabastir-se d’energia 
neta, i que famílies i negocis que estiguin 
ubicats en un radi de 500 metres també s’hi 
puguin acollir. La inversió de l’IBE en el pro-

jecte de Ciutadella és de 94.300 €, amb una 
de potència 60 KW. S’ha instal·lat damunt 
la coberta del centre educatiu Mare de Déu 
del Toro, en una superfície de 600 m2 i pro-
duirà 90.000 KWh/any, amb la qual cosa es 
deixaran d’emetre 67.000 kg de CO2 l’any. 
Es preveu que el projecte quedi executat 
aquesta tardor.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA TINDRÀ EL 
PRIMER AUTOCONSUM 
COMPARTIT EN UN EDIFICI 
MUNICIPAL A MENORCA

EL CENTRE DE 
DIA MUNICIPAL 
AUGMENTA EN 
QUATRE LES 
PLACES PER 
A PERSONES 
DEPENDENTS

La Consel ler ia 
d’Afers Socials i 
Esports i l’Ajunta-
ment de Ciutade-
lla van signar una 
nova addenda al 
conveni que per-
met ampliar 4 pla-
ces d’estades diür-
nes al centre de dia 
municipal.La re-
gidora de Serveis 
Socials de l’Ajunta-
ment de Sant Lluís, 
Maite Martínez, va 
rebre amb satis-
facció aquest re-
coneixement, fruit 
de la feina feta de 
manera conjunta 
per diverses àrees 
del consistori. 

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1840/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1826/
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=55440


L’AJUNTAMENT VOL ESCOLTAR I CONÈIXER 
LES PROPOSTES DE LA CIUTADANIA 
EN EL PROJECTE DE LA PLAÇA DES BORN
Moltes veus de Ciutadella (asso-
ciacions de veïns, agents socials, 
teixit associatiu, sector empresa-
rial, partits polítics i ciutadania 
en general....), han reclamat la 
plaça des Born per als vianants i 
així convertir-la en un espai més 
habitable, accessible, segur, sos-
tenible i amable per a les perso-
nes que l’habitam i per a les que 
ens visiten, fent d’ella un espai 
únic de trobada per a tothom i 
per a totes les edats.

Des dels principis de Ciutat Edu-
cadora, i en el marc del procés 
de participació ciutadana que 
l’Ajuntament de Ciutadella ha en-
gegat ,a més a més, de reunir-se 
amb diferents col·lectius, asso-
ciacions i agents socials, posa a 
disposició de tota la ciutadania 
un qüestionari d’opinió sobre as-
pectes clau del projecte, que su-
maran a la seva redacció.    

      > Seguiu llegint
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CIUTADELLA HA OCUPAT 
JOVES EN RISC D’EXCLUSIÓ 
SOCIAL DURANT LES 
VACANCES D’ESTIU
L’Ajuntament de Ciutadella, a través dels seus Serveis So-
cials, va posar en marxa el programa «Un estiu de profit» 
que té l’objectiu d’ocupar i formar joves en risc d’exclusió 
social durant aquestes setmanes d’estiu. Gràcies a la col-
laboració i compromís social de deu empreses i entitats 
del nostre municipi, ha estat possible que deu joves entrin 
en contacte amb el món laboral per tal de formar-se amb 
alguna habilitat i ocupar el seu temps de lleure a l’estiu 
d’una manera organitzada, profitosa i saludable.

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=55575
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1856/
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AJUNTAMENTS - POBLES

ES CASTELL ATORGA 111.000€ DE LA 
NOVA LÍNIA D’AJUTS ALS NEGOCIS 
AFECTATS PER LA CRISI SANITÀRIA
L’Ajuntament des Castell ha ator-
gat un total de 111.000 euros a 
negocis des Castell afectats per 
la crisi de la covid-19, en el marc 
de la nova línia d’ajuts directes 
que es va posar en marxa el pas-
sat mes de juny, a partir dels con-
venis signats amb el Consell de 
Menorca i el Govern de les Illes 
Balears. En total, s’han atès 74 sol-
licituds, que rebran un import fix 

de 1.500 euros per negoci. La fi-
nalitat d’aquesta nova línia d’ajuts 
és aportar recursos econòmics al 
teixit comercial i empresarial des 
Castell, per tal de contribuir a la 
seva recuperació. D’aquesta ma-
nera, es dona suport a les perso-
nes autònomes, microempreses i 
petites empreses.

                > Seguiu llegint

SANT LLUÍS INSTAL·LA 
TAMBÉ TRES RADARS 
PEDAGÒGICS AL NUCLI 
URBÀ PER A RECORDAR      
LA VELOCITAT MÀXIMA
Amb aquests radars es pretén que els con-
ductors agafin major consciència de la ve-
locitat màxima permesa a cada tram del 
nucli urbà i d’aquesta manera pacificar la 
circulació.

     > Seguiu llegint

L’Ajuntament de Sant Lluís ha estrenat la nova seu dels Serveis So-
cials municipals, al carrer Sant Jacint. Les noves instal·lacions, ubi-
cades als baixos dels quatre pisos recentment inaugurats de l’IBAVI, 
tenen una superfície de 216 metres quadrats, i permetran oferir un 
servei més còmode, accessible i modern als usuaris del municipi.

Les dependències compten amb 7 despatxos, una zona d’atenció al 
públic i una sala de personal. L’Ajuntament ha realitzat una inversió 
de 166.013 euros (IVA inclòs) per adequar i equipar l’espai, que es 
troba a una planta baixa a molts pocs metres de les Cases Consisto-
rials (davant la Biblioteca Municipal).

> Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS ESTRENA LA 
NOVA SEU DELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
S’ha realitzat una inversió de 166.013 euros per adequar i equipar l’espai

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1857/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1850/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1832/#


NOU CENTRE SOCIOSANITARI 
PER A PERSONES DEPENDENTS 

Fa unes setmanes es va pre-
sentar a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament des Castell 
el projecte guanyador del 
concurs d’idees arquitec-
tòniques per a la futura re-
sidència i centre de dia des 
Castell, que es construirà a 
l’edifici de l’antiga caserna 
del Duc de Crillon.

El procés per a la construc-
ció d’una residència geri-
àtrica al centre del poble 
respon a una demanda his-
tòrica, que va començar a 
prendre forma l’any 2019, 
amb la compra dels quarters 
de s’Esplanada per part del 
Govern de les Illes Balears 
per a destinar-los a usos pú-
blics. 

        > Seguiu llegint
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L’AJUNTAMENT DE MAÓ 
HA FET ACTUACIONS DE 
MILLORA EN TOTES LES

ESCOLES PÚBLIQUES 
AQUEST ESTIU

L’Ajuntament de Maó ha aprofitat les setmanes 
d’estiu per fer diferents actuacions de manteniment 

i millora a totes les escoles i escoletes públiques, 
amb una inversióde 80.000 euros. Les actuacions 
es duen a terme després de les visites als centres 

públics que van fer l’alcalde, Héctor Pons i el re-
gidor d’Educació i Joventut, Antoni Carrillos, per 

conèixer les necessitats dels centres educatius.

> Seguiu llegint

L’equipament d’Es Castell té un cost d’uns 4,6 milions d’euros

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1842/
http://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=22642
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CONSELL INSULAR

El 23 de juliol, el conseller de 
Medi Ambient i Reserva de Bios-
fera, Josep Juaneda, va acompa-
nyar al vicepresident del Govern 
i conseller de Transició Energèti-
ca, Sectors Productius i Memòria 
Democràtica, Juan Pedro Yllanes, 
a la visita del parc fotovoltaic de 
Trepuconet. Durant la visitat es va 
destacar l’impuls que estan tenint 
les energies renovables a Menor-
ca durant la presentació dels ajuts 
del SOLBAL 2, fonamentals per 
avançar en l’objectiu d’arribar al 
2030 amb un 35 % d’energies re-
novables a les Illes Balears.

> Seguiu llegint

MENORCA CONSOLIDA L’APOSTA PER 
LES RENOVABLES AMB SIS PROJECTES
Josep Juaneda: “Ens permet seguir endavant amb el model de        
transició energètica que hem dissenyat per a Menorca, l’Estratè-
gia Menorca 2030, pel fort compromís que tenim per lluitar contra 
l’emergència climàtica i com a illa declarada Reserva de Biosfera”

MOBILITAT PRESENTA LES MILLORES 
A L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE MAÓ

PRIMER CONCURS DE 
FOTOGRAFIA NOCTURNA 
MENORCA STARLIGHT 2021
L’Agència Menorca Re-
serva de Biosfera del 
Consell Insular de Me-
norca, amb la col·labo-
ració del Fotoclub del 
Cercle Artístic, va pro-
moure el primer con-
curs fotogràfic Menor-
ca Starlight. La finalitat 
és la de divulgar la be-
llesa del cel nocturn. En aquest context, es valora l’art 
de la fotografia, com a via de reflexió i expressió per 
representar la visió particular de qualsevol fotògraf, ja 
sigui professional com aficionat, envers aquest patrimo-
ni excepcional.

> Seguiu llegint

Des que es va fer efectiu 
el canvi de titularitat de 
l’estació d’autobusos de 
Maó per part de Serveis 
Ferroviaris de Mallorca 
cap al Consell Insular de 
Menorca, el departament 
de Mobilitat ha posat en 
marxa un seguit de mi-
llores destinades a mi-
llorar els serveis que allà 
s’hi allotgen. Així, des 
d’aquesta temporada ja 
es disposa de la figura de supervisora d’estació, persona 
encarregada de supervisar el bon funcionament de la 
mateixa i, des del mes de juny, el punt d’informació dis-
posa de servei d’atenció informativa gràcies als alumnes 
en pràctiques del Programa Bristol del SOIB.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1846/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1843/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1871/
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MILLORES A L’INTERCANVIADOR 
D’AUTOBUSOS DE CIUTADELLA

ÀNGEL CARDONA, PROPOSAT COM A NOU DIRECTOR 
INSULAR D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS
Àngel Cardona Mercadal, nascut a 
Maó l’any 1968, és un reconegut do-
cent especialitzat en l’educació físi-
ca. Des del 1994, Cardona ha exercit 
de professor d’Educació Física, de 
cicles formatius de la família profes-
sional d’activitats físiques esporti-
ves, de tutor, de cap d’estudis adjunt 
de Formació Professional i EERE 
-ensenyaments esportius en règim 
especial- i de professor associat a 
la UIB del grau d’Educació Primària, 
entre d’altres. 

Així mateix ha compartit la seva pas-
sió per la docència amb l’esportiva, 
desenvolupant desenes de tasques 
com les d’entrenador, preparador fí-
sic o director tècnic. 

Finalment, i entre els molts mèrits a 
destacar, el 2014 Cardona va ser po-

nent a les Jornades d’Esport Base: 
Entrenar educant del departament 
d’Esports del Consell Insular. 

Segons va ressaltar el vicepresident 
del Consell, i titular de Cultura, Edu-
cació, Joventut i Esports, Miquel Àn-
gel Maria, “l’experiència d’Àngel Car-
dona com a docent i com a tècnic 
esportiu l’avalen per a la tasca que 
ha de desenvolupar”. 

També ha volgut destacar “la seva 
complicitat amb el projecte que de-
senvolupa Més per Menorca al Con-
sell: l’aposta per l’educació no for-
mal, l’empoderament del jovent, 
l’activitat física per a la promoció de 
la salut, i el foment de l’esport amb 
valors”.

> Seguiu llegint

CONSELL INSULAR

L’inici de la plena temporada d’estiu 
va coincidir amb la finalització de les 
obres de l’avinguda Mascaró i Passa-
rius, coneguda també com a via Peri-
metral, destinades a millorar l’entorn 
de la zona i a facilitar l’accessibilitat al 
transport públic dels passatgers. 

Des del dijous 1 de juliol va entrar no-
vament en funcionament la zona d’in-
tercanviador per a totes aquelles per-
sones usuàries que optin per utilitzar 
el transport públic per als diferents 
desplaçaments previstos: platges ver-
ges, zones turístiques, així com també 
la connexió amb altres municipis.

> Seguiu llegint

Aquest projecte ha estat possible gràcies al conveni entre                
l’Ajuntament i el Departament de Mobilitat del Consell Insular

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1858/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1828/
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PARLAMENT

ES DEMANA AL GOVERN DE        
L’ESTAT PROVEIR LA POBLACIÓ 
D’AUTOTESTS COVID GRATUÏTAMENT
L’arribada dels autotests Co-
vid a les farmàcies ha supo-
sat un èxit rotund per l’alta 
demanda que s’ha generat.

 Des de Més per Menorca 
consideram que, com ja es 
fa a altres països com Àus-
tria, els autotests d’antígens 
són un dels camins a seguir 
per tal d’accedir a esdeve-

niments, comerços, establi-
ments i altres activitats de la 
vida quotidiana.

A Espanya seria convenient 
aplicar la fórmula austríaca 
que administra gratuïtament 
cinc autotests mensuals per 
persona.

           > Seguiu llegint

NEGOCIAM AMB EL 
GOVERN LA MILLORA 
DE LES PRÀCTIQUES 
DEL PROFESSORAT QUE 
APROVA OPOSICIONS

Més per Menorca va traslladar al conseller 
Martí March una proposta referent a la for-
mació del professorat per tal que aquelles 
persones que han aprovat les oposicions 
facin dos anys de pràctiques remunerades 
abans d’aconseguir la plaça definitiva.

     > Seguiu llegint

Més per Menorca va considerar que els darrers esdeveniments ocorreguts 
a les Illes Balears i Pitiüses són fruit del turisme d’excessos que s’ha fo-
mentat al territori. «No s’ha treballat de forma convincent per promoure 
un turisme compromès amb les nostres illes ni la nostra gent, i ara amb 
la pandèmia aquest fet s’ha agreujat», va afirmar el nostre coordinador, 
Damià Moll. Moll també va afegir que no tenim recursos “per gestionar un 
allau de persones descontrolades fent turisme d’excessos i mai s’hauria 
d’haver permès aquesta situació”. El coordinador va lamentar també que 
ja és «massa tard» per reaccionar, però va afirmar que ha de servir «com 
a experiència per entendre que aquest no és ni el turisme que volem ni el 
que ens mereixem».

> Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA EXIGEIX MOLT MÉS    
AUTOGOVERN PER EVITAR NOUS ‘MEGABROTS’
No es va donar suport a la petició del PP per considerar que la dreta vol 
instrumentalitzar, una vegada més, la pandèmia amb finalitats partidistes

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1851/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1838/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1823/
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Com cada estiu, les carreteres, carrers i pàrquings so-
freixin una pressió de vehicles desmesurada i molt poc 
sostenible per l’illa.

Em preocupa, com a moltes persones, el tema del canvi 
climàtic i sabem que una de les accions humanes que 
més contribueix a l’efecte hivernacle, són les emissions 
de CO2 que fan els vehicles que funcionen amb com-
bustibles fòssils.

Les administracions posen el seu granet d’arena, posant 
en marxa plans i projectes per returar les emissions de 
CO2, però davant l’emergència climàtica fa falta més 
compromís individual, col·lectiu i polític.

Durant l’hivern, em vaig comprometre en fer el màxim 
nombre de desplaçaments de forma sostenible, a peu, 

en bici, en patinet elèctric o transport públic. Així ho 
vaig fer, però clar, va arribar l’estiu i amb aquest les va-
cances o la feina de temporada.

Es modifiquen hàbits i rutines, fa calor, ens desplacem a 
la costa, a les platges, a estiuejar a la caseta, treballar a 
les zones turístiques, a visitar els mercats de nit i a sopar 
amb els amics.

Fem un sobre ús del cotxe particular i anem per tot amb 
aquest. Ho fan els residents i els turistes que ens visi-
ten, un caos de mobilitat insostenible. Tenint en compte 
el dit anteriorment i la idiosincràsia de Menorca, s’ha 
d’apostar per caminar, anar en bici, pels vehicles elèc-
trics i per l’ús del transport públic.

>>> Seguiu llegint aquí

“EM PREOCUPA…”
Montse Morlà
ESPORTISTA I MESTRA DE PRIMÀRIA

“EL TURISME DE QUALITAT”

Som conscient, en començar aquest 
article, que estic trepitjant un ter-
reny ple de mines, i que no és una 
qüestió simplista. També som cons-
cient que l’esquerra no té un paper 
fàcil en aquest afer i que, primer, ens 
hauríem de posar d’acord (fent un a 
part, també diria que la dreta i el su-
posat liberalisme també està imbuït 
d’un discurs ple de contradiccions, 
però en tot cas ja no és un problema 
que toqui abordar aquí ni que pre-
tengui solucionar). 

Que el turisme ha estat allò que ha 
transformat la nostra societat les 
darreres dècades és quelcom que 
ningú pot discutir. Que estem en un 
canvi de paradigma en el turisme i 

que s’ha obert el debat públic també 
és un fet indiscutible. Tots els fòrums 
parlen obertament del turisme dife-
rencial, de la qualitat, de la recerca 
de l’autenticitat, etc. Però he de re-
conèixer que pos moltes reserves en 
tot el que es diu. Anem per pams.

Es parla molt del turisme de quali-
tat. Però qui decideix què és la qua-
litat? Em fa la impressió que hi ha 
una tendència bastant clara a equi-
parar qualitat amb diners. És a dir: 
és turisme de qualitat el que deixa 
doblers, el que gasta. I aquest és el 
que volem, es diu. El que no gasta, 
no fa falta que vengui. No amagaré 
la meva incomoditat davant aquesta 
asseveració. Pens que és difícilment 

compatible amb una societat que es 
vol igualitària. Amb aquest planteja-
ment, jo no podria anar a visitar una 
illa tan magnífica com Menorca, per-
què només està a l’abast de certes 
butxaques. 

Darrere això (no de tothom, clar, els 
interessos econòmics parlen en ter-
mes d’oportunitats i si ara toca de-
fensar tot el contrari que havien de-
fensat fins ara, es fa), darrere això, 
deia, hi ha una qüestió de planteja-
ment d’optimització dels recursos, 
en la qual sí que crec.      
            

               >>> Seguiu llegint aquí

Joan Carles Villalonga
FILÒLEG I MÚSIC

PSM - Més per Menorca

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-montse-morla-em-preocupa/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-joan-carles-villalonga-el-turisme-de-qualitat/
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“CIUTATS QUE CUIDEN, CIUTADANIA 
QUE APRÈN A CUIDAR”

Al llarg de la nostra vida es poden donar diversos motius 
pels quals necessitam que ens cuidin, que algú tengui 
cura de nosaltres. Ja sigui en la infantesa -quan encara 
no podem valdre’ns per nosaltres mateixos-; en la velle-
sa -quan ja anem perdent les nostres capacitats físiques 
i/o mentals-; degut a una malaltia -que ens impossibili-
ta temporal o permanentment el poder ser autònoms-; 
pel fet de ser una persona amb diversitat funcional -ce-
guesa, malaltia mental…-; pel fet d’estar en una situació 
greu de pobresa -amb dificultats per la compra d’ali-
ments o per disposar d’allotjament-… els motius i els 
moments de vulnerabilitat pels quals podem necessitar 
que algú hagi de tenir cura de nosaltres poden ser molt 
diversos.

Contraposat a aquests moments de vulnerabilitat, de 
rebre atenció i cura, hi ha una etapa vital que es carac-

teritza precisament per una voluntat de les persones per 
rebutjar qualsevol lligam que sigui protector -degut a 
una imperiosa necessitat de ser independents i de forjar 
el propi destí…- la trobam de forma incipient en l’ado-
lescència i l’observam plenament en la joventut… em-
però aquesta etapa no és el tema que ara ens ocupa en 
aquest article.        

Retornant als diferents moments i situacions en què les 
persones necessitam d’alguna manera que algú tengui 
cura de nosaltres, hem de destacar l’esforç realitzat per 
les administracions públiques per donar-hi resposta 
-després de fortes reivindicacions socials per assolir-ho, 
tot sigui dit-.       

        >>> Seguiu llegint aquí

Magí Muñoz
PROFESSOR

Durant el confinament causat per la pandèmia del coro-
navirus vaig llegir moltes vegades que aquella situació 
límit ens faria millors persones. Ho vaig dubtar llavors, i 
ho segueixo dubtant ara. En canvi, sí que pens que serà 
–i és- cert que la pandèmia provocarà –i provoca- molts 
canvis en la nostra societat. “Vivim temps de canvis”, 
ens diuen. 

Però en quin sentit caminen aquests canvis? Són canvis 
que permetran una millor redistribució del que s’ano-
mena “riquesa”? Són canvis reflexionats, debatuts i 
aprovats per una majoria social? Són canvis dirigits a 
aprofundir en la democratització de les nostres institu-

cions? Són canvis que aposten per la urgent i radical ac-
tuació contra el canvi climàtic i la resta d’abusos contra 
el planeta terra?  No, no, no i no. 

Potser, aquesta tan negativa resposta pot ser percebu-
da per la lectora (persona) com una visió pessimista de 
la realitat. Idò, no, tampoc. Les revolucions o canvis pro-
funds en les societats mai han estat producte del pes-
simisme, sinó de la voluntat transformadora que porta 
sempre lligada l’optimisme. La realitat pot ser pèssima, 
però la voluntat ha de ser òptima.

                                         >>> Seguiu llegint aquí

“ELS LÍMITS DE LA 
MENORCA UTÒPICA”

Nel Martí
PROFESSOR I ESCRIPTOR

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-magi-munoz-ciutats-que-cuiden-ciutadania-que-apren-a-cuidar/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-nel-marti-els-limits-de-la-menorca-utopica/
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POLÍTICA

JOSEP JUANEDA, NOU CONSELLER DE 
MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA

Josep Juaneda va prendre possessió 
com a conseller de l’executiu insular 
en el Ple extraordinari del Consell In-
sular. Juaneda assumeix la gestió de 
l’àrea de Medi Ambient i Reserva de 
Biosfera. Aquesta nova incorporació 
es produeix després que la fins ara 
vicepresidenta i consellera, Maite Sa-
lord, renunciés al seu càrrec el passat 
30 de juny. Juaneda ha estat fins ara 
el director insular d’Educació, Joven-
tut i Esports al Consell Insular de Me-
norca.

Josep Juaneda: “Agaf aquest repte 
tan important amb molta responsa-
bilitat, compromís i il.lusió. Encapça-
laré el Departament de Medi Ambient 
i Reserva de Biosfera, pilar clau per 
a Menorca i la reconstruccio en verd 
tan necessària per desenvolupar un 
model social i econòmic sostenible i 
diversificat”.

Juaneda també serà el portaveu del 
grup Més per Menorca al Consell In-
sular: “Per jo serà clau representar 
de la forma més propera a tots els 
menorquins i menorquines. Estic a la 
vostra disposició”.

ENCAPÇALARÉ UN DEPARTAMENT 
CLAU PER A MENORCA I LA 

RECONSTRUCCIÓ EN VERD TAN NECESSÀRIA 
PER DESENVOLUPAR UN MODEL SOCIAL I 
ECONÒMIC SOSTENIBLE I DIVERSIFICAT
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