
El Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Ciutadella va aprovar el 16 de setem-
bre una proposta per amortitzar de 
forma anticipada tots els préstecs 
bancaris que té el consistori. La pro-
posta va ser presentada per José 
López, regidor de Serveis Econò-
mics del PSM-Més per Menorca.

Segons López, la proposta ha tingut 
en compte que la previsió d’ingres-
sos i de despeses està molt condi-
cionada a l’evolució de la crisi sa-
nitària i la normativa autonòmica i 
estatal en matèria sanitària, però 
també econòmica i social. Malgrat 
això, existeixen obligacions motiva-

des per la formalització en el passat 
de préstecs bancaris, que es con-
sidera que en aquests moments es 
donen les circumstàncies necessàri-
es per procedir a la seva cancel·lació 
de forma anticipada i, d’aquesta ma-
nera, seguir alleugerint les càrregues 
que pesen damunt l’Ajuntament.

El que es pretén, i així ha estat apro-
vat, és cancel·lar anticipadament, i 
en la seva totalitat, els tres préstecs 
bancaris que continuen vigents: dos 
préstecs subscrits amb Caixabank 
i un tercer amb el BBVA. D’aquesta 
manera, les partides destinades a 
deute bancari quedarien a 0 € per 

l’exercici 2022. Al respecte, l’alcal-
dessa Joana Gomila va manifestar 
que “ens vam comprometre a fer 
una bona gestió dels recursos i béns 
públics, que són de tota la ciutada-
nia, amb transparència i eficàcia i 
així ho hem fet i ho seguirem fent”. 

“Amb aquesta amortització anti-
cipada de 2’3M€, l’Ajuntament de 
Ciutadella deixarà de tenir préstecs 
bancaris, en 6 anys haurem passat 
de tenir un deute bancari de 12 M€ 
el 31 de desembre de 2015 a 0€ a 31 
de desembre de 2021”, assegurava.

> Seguiu llegint 

DEUTE 0€
El Ple de Ciutadella aprova una proposta per amortitzar             
anticipadament tots els préstecs bancaris que té el consistori
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No és nou que el tema de la Carretera General és 
un dels que més controvèrsies suscita entre menor-
quins i visitants.

En aquest mateix diari, el dia 28 d’agost, la senyora 
Misericòrdia Sugrañes (portaveu Grupo Popular en 
el CIMe) fa tot un seguit d’acusacions contra l’actu-
al equip de govern del Consell Insular en referència 
a aquest tema. Acusacions que no estan en absolut 
fonamentades i que poden induir a error als lectors.

Diu la senyora Sugrañes que les obres es van inter-
rompre el setembre del 2015, i és cert, però obvia 
que durant el mandat del Partit Popular al Consell 
Insular, i tenint el projecte aprovat des del 2012, ells 
no varen començar fins al setembre del 2014, de-
morant més de dos anys aquest inici d’obres. En 
què van perdre el temps durant aquests dos anys? 
Ho ignorem, però d’entrada ja es va perdre un 
temps preciós que va condicionar la posterior obra.

I la va condicionar perquè es va haver de demanar 
una reprogramació d’obres al Ministeri a Madrid per 
poder així complir amb el que establia el Conveni 
signat amb ells.

Tal com dic, comencen les obres al setembre 2014 
just nou mesos abans que hi hagi un canvi de Go-
vern al Consell Insular, i comencen justament per 
les dues estructures que havien generat una gran 
resposta ciutadana en contra. Comencen pels dos 
ponts (L’Argentina i Rafal Rubí) que havien fet que 
una gran part de la ciutadania de Menorca, de tots 
colors polítics, s’hi manifestés en contra.

Amb el canvi de govern, s’observa que només hi 
havia un 20% de l’obra executada, quan segons la 
programació aprovada havia de ser d’un 88%, i que 
la UTE que executava les obres, quan només feia 
tres setmanes que havia començat (Octubre 2014) 
havia presentat una desviació del pressupost d’un 
38% equivalent a 2.900.000 Euros, quan el plec de 
condicions només permetia un increment màxim 
del 6,5%.

                           > Seguiu llegint 

Francesca Gomis

CONSELLERA DE MOBILITAT

OPINIÓ

CARRETERA GENERAL: L’HERÈNCIA 
QUE ENS VA DEIXAR EL PP

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1874/
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El context social i econòmic actual és resultat d’una 
sèrie de factors interconnectats que posen de ma-
nifest que ens trobam en un moment de canvi que 
podem intuir que va molt més enllà del qüestiona-
ment del model turístic, per posar només un exem-
ple. Possiblement, ens trobam en una dinàmica de 
canvis a molts nivells, tots ells emmarcats en la ne-
cessitat de crear una nova forma de viure i conviu-
re amb el nostre entorn. Així, podríem dir que ens 
trobam davant un canvi de paradigma que posa en 
qüestió tots aquells valors que fins ara ens han regit 
com a societat i que, en canvi, ja no ens serveixen 
per construir el nostre futur.

L’adquisició d’aquests nous valors es dóna a dife-
rents nivells i a diferents escales temporals. Menor-
ca ofereix un context que afavoreix el canvi de pa-
radigma. La seva dimensió, la seva cultura i el propi 
territori permeten servir d’exemple en aquest mo-
ment de canvis, i ja en tenim qualque exemple, com 

és el model d’educació 0-3 o el model territorial. 
El disseny i les preses de decisions per aconseguir 
un model de societat basat en el desenvolupament 
sostenible s’ha de fer des d’una perspectiva global, 
integrant tots els factors i agents que intervenen en 
la nostra comunitat. 

En aquest sentit, és imprescindible que des de les 
institucions es prenguin decisions a partir de la re-
alitat menorquina i en benefici de la mateixa, sense 
cap altra condicionant que alteri el model de so-
cietat que projectam, i açò només és possible si 
prenem les decisions sobre el nostre futur des de i 
per Menorca.

Així, a Menorca es plantegen noves i ambicioses 
necessitats de regulació i de gestió, tant en els as-
pectes de la reserva ja consolidats —ordenació del 
territori, protecció dels espais naturals, conserva-
ció del paisatge, de la biodiversitat i del patrimoni 
històric, gestió dels residus—, com en els nous rep-
tes que s’han d’afrontar: actuar davant l’emergèn-
cia climàtica; apostar per l’eficiència energètica i la 
descarbonització i per un turisme i una mobilitat 
sostenibles... 

          > Seguiu llegint 

Josep Juaneda
CONSELLER DE MEDI 
AMBIENT I RESERVA 
DE BIOSFERA

DECISIONS COHERENTS AMB EL 
MODEL DE SOCIETAT QUE VOLEM

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1875/
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Ja fa uns quants anys que des de Més per Menor-
ca hem observat amb preocupació com els preus 
del lloguer pujaven sense aturar als nostres pobles. 
Sense anar més enfora, la setmana passada sabíem, 
gràcies a Ràdio Menorca (Cadena Ser), que Ala-
ior era el punt del Sud d’Europa on el lloguer havia 
crescut més: un 21,3% durant els darrers tres mesos, 
per sobre del creixement de grans ciutats europees 
com ara París, Roma o Barcelona. 

Per la seva banda, Maó i Ciutadella ja fa anys que 
experimenten crescudes importants en els preus 
de l’habitatge. De fet, aquest és un problema greu 
que afecta tot el territori de les Illes Balears on, en 
els darrers cinc anys, els preus de lloguer han pujat 
un 49%, segons el portal Fotocasa. 

Aquest preocupant creixement contrasta, en canvi, 
amb els baixos salaris d’una economia massa de-
penent del turisme: la combinació d’aquests dos 

factors representa una amenaça greu per a la co-
hesió social i per al dret de disposar d’un habitatge 
digne, un dret reconegut a l’Estatut d’Autonomia, a 
la Constitució espanyola i a la Declaració Universal 
dels Drets Humans de les Nacions unides, no sem-
pre queda garantit. 

Així, idò, es fa necessari que les institucions públi-
ques facin passes valentes per assegurar aquest 
dret que, desgraciadament, no sempre queda ga-
rantit a la nostra societat. Ja fa tres anys que al 
Parlament de les Illes Balears vam aprovar la llei 
d’habitatge, que recull mesures interessants per 
avançar cap a aquest dret. Desgraciadament, però, 
aquesta llei no ha estat suficient i, per tant, cal anar 
més enllà.

Precisament per aquest motiu, Més per Menorca 
vam registrar la setmana passada una proposició 
de llei per regular els preus de lloguer d’habitatge, 
tal com recollia aquest diari (edició impresa, dis-
sabte 11 de setembre). Fins ara havíem esperat que 
el Govern de coalició de l’Estat fos valent i complís 
amb una mesura que havien promès ara fa gairebé 
dos anys, quan Pedro Sánchez i Pablo Iglesias van 
signar l’acord de govern.  

          > Seguiu llegint 

Patrícia Font
DIPUTADA DE MÉS 
PER MENORCA AL 
PARLAMENT DE LES 
ILLES BALEARS

LA NECESSITAT DE REGULAR   
EL PREU DEL LLOGUER

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1884/
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CIUTADELLA

FINALITZA 
EL PROJECTE 

‘BIOSFERA 2019’
Els participants s’han format i han treballat 

com a educadors ambientals. Durant nou me-
sos els alumnes, menors de 30 anys, han com-

paginat la formació del certificat de professi-
onalitat en Interpretació i Educació Ambiental 

amb el treball efectiu a l’Ajuntament. 

> Seguiu llegint

Un any més l’Ajuntament de Ciutadella par-
ticipa en aquest programa impulsat pel 
Consell Insular i els ajuntaments de Menor-
ca que posa en valor l’aprenentatge dels 
nostres joves en un entorn no formal, amb 
un ventall d’experiències educatives, cul-
turals i socials que els pot ajudar a triar el 
seu futur professional. El Servei municipal 
de Joventut de l’Ajuntament de Ciutade-
lla va organitzar els actes de cloenda amb 
els participants del mes de juliol i agost del 

programa. Durant l’acte, que va comptar 
amb la presència del conseller de Joventut, 
Miquel Maria, la batlessa de Ciutadella Joa-
na Gomila i la regidora de joventut, Gràcia 
Mercadal, es va agrair la tasca desenvolupa-
da pels joves i mentors, així com de les em-
preses/entitats que els van acollir. També es 
va fer entrega d’un certificat d’aprofitament 
i un petit obsequi d’agraïment. 

> Seguiu llegint

CIUTADELLA CLAUSURA 
EL PROGRAMA ‘UN 
ESTIU PER CRÉIXER’

S’OFEREIX 
L’OPCIÓ 
D’APADRINAR 
QUINZE 
ROTONDES DE 
CIUTADELLA
El Servei de Medi 
Ambient de l’Ajun-
tament de Ciu-
tadella ha posat 
en marxa una ini-
ciativa segons la 
qual s’ofereix a les 
empreses la pos-
sibilitat d’apadri-
nament de 15 ro-
tondes municipals, 
8 ubicades al nucli 
urbà i 7 al polígon 
industrial.

Aquesta iniciativa 
respon a l’interès 
d’algunes empre-
ses de patrocinar 
el manteniment i 
les millores en al-
gunes rotondes 
del municipi a can-
vi de publicat.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1879/
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=55699
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=55886


ADQUISICIÓ DE TRES 
VEHICLES 100% ELÈCTRICS
Des de l’Ajuntament presentem 
l’adquisició de 3 nous vehicles 
100% elèctrics, un cotxe de poli-
cia i un cotxe pel servei de medi 
ambient marca Renault ZOE i 
una moto pels inspectors d’urba-
nisme model NIU Mqi GT.

Aquesta inversió s’ha fet en con-
cordança amb l’esperit de Ciuta-
della Sostenible i treballant en la 
línia de l’Objectiu de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) 11 Ciu-
tats i comunitats sostenibles. 

La moto elèctrica s’ha adquirit 
amb recursos propis per un preu 
de 3.900€ (IVA inclòs) i els dos 
cotxes han estat finançats per 
la convocatòria anual del Pla in-
sular de cooperació del Consell 
Insular 2020 per un import de 
26.499€ (IVA inclòs) el vehicle 
de Medi Ambient i 37.873 € (IVA 
inclòs) el cotxe de policia.   

      > Seguiu llegint
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‘CIUTADELLA ÉS CASA 
DE TOTS. FES-TE 
RESPONSABLE’
Aquest és el lema de la campanya que acaba de treure 
l’Ajuntament de Ciutadella per recordar la importància de 
mantenir la ciutat neta.

És necessari que deixem enrere l’incivisme per avançar al 
mateix ritme i això implica no deixar abandonats els ex-
crements dels nostres cans.

Ciutadella és ciutat educadora i pretén conscienciar i res-
ponsabilitzar al veïnat amb aquest tipus de campanyes.

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56029
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=55880
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INVERSIÓ MÉS DE DOS MILIONS 
PER A MILLORAR ELS CARRERS

DONACIÓ A CÀRITAS DE BICIS ABANDONADES 
PER A UN PROJECTE SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
L’Ajuntament de Ciutadella i Càritas Diocesa-
na de Menorca han signat un conveni de col-
laboració segons el qual el consistori donarà 
les bicicletes abandonades que es troben al 
dipòsit municipal per tal de destinar-les a un 
projecte social que ha posat en marxa l’en-
titat.

L’acord s’ha materialitzat a proposta de la 
regidora Laura Anglada, delegada d’Atenció 
Social, i s’emmarca dins la línia de col·labo-
ració que mantenen l’Ajuntament i Càritas en 
diferents projectes, serveis i actuacions de 
caire social i ambiental.

Les bicis que seran objecte de donació per 
part de l’Ajuntament es troben al dipòsit mu-
nicipal i no en consta la titularitat ni estan 
subjectes a reclamació, ja que s’ha portat a 
terme l’expedient d’alienació corresponent.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA

L’Ajuntament de Ciutadella emprèn di-
verses actuacions a carrers i vies del mu-
nicipi per valor de 2,1 milions d’euros.

La bona situació econòmica de l’Ajun-
tament permet afrontar amb garanties 
aquestes actuacions, algunes de les quals 
acaben de començar o ho faran en breu, 
altres s’estan licitant i altres ja compten 
amb un projecte redactat i aprovat.

Cal recordar que en el passat Ple es va 
aprovar la liquidació de tot el deute que 
l’administració tenia amb els bancs, fet 
que ofereix un major marge de maniobra 
al Consistori per a realitzar inversions.

> Seguiu llegint

Les intervencions permetran millorar infraestructures, aconseguir un millor 
i més eficient enllumenat, i oferir unes millors prestacions a la ciutadania

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56142#*
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1893/
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COMENCEN LES FEINES DE MILLORA 
DE LA IL·LUMINACIÓ DE LA        
COSTA DES MOLL DE S’HOSPITAL
Recentment van començar les 
feines de millora de la il·luminació 
de la costa des Moll de s’Hospital, 
que tindran un cost de 33.273,18 
(IVA inclòs).

Les obres permetran millorar un 
dels accessos a l’illa del Rei, i con-
sistiran en la instal·lació d’una 
nova lluminària de tecnologia LED 
a tot el vial, seguint l’estil de la 

que ja hi ha al moll de s’Hospital. 

Les feines formen part de les ac-
tuacions previstes en el marc de la 
partida de gairebé un milió d’eu-
ros que es va incorporar al pres-
supost d’enguany el passat mes 
de juny, provinent del romanent 
de tresoreria.

                > Seguiu llegint

EN MARXA EL PROJECTE PER A 
LA INSTAL·LACIÓ DE 5 PÈRGOLES 
AMB PUNTS DE RECÀRREGA 
PER A VEHICLES ELÈCTRICS I 
AUTOCONSUM COL·LECTIU
Des del 27 de setembre, Maó ha començat les feines 
prèvies per a la instal·lació de 5 pèrgoles amb punts 
de recàrrega per a vehicles elèctrics i autoconsum 
col·lectiu, a l’aparcament municipal Ses Vinyes. L’ob-
jectiu és convertir Maó en una ciutat puntera en la 
transició ecològica i en el consum d’energies netes.

               > Seguiu llegint

L’Ajuntament de Maó va presentar el projecte pilot -Pla 
d’acció municipal davant la sospita de consum de subs-
tancies estupefaents a centres d’educació secundària-, 
en el que participen: IES Pasqual Calbó i Caldés, IES Joan 
Ramis i Ramis i IES Cap de Llevant. Així, Maó serà la pri-
mera ciutat de les Illes Balears en aplicar aquest pla d’ac-
ció pilot. 

Fins ara, el protocol de detecció de drogues necessita-
va una requsia de substàncies estupefaents per poder 
activar qualsevol procediment. Ara, aquest projecte pi-
lot planteja un pla d’acció per aquells casos on existeix 
una sospita clara d’un consum de drogues per part d’un 
alumne, però no s’aconsegueix confiscar cap substància.

> Seguiu llegint

EN MARXA A MAÓ UN PLA PILOT PER ACTUAR EN CAS DE      
SOSPITA DE CONSUM DE DROGUES EN CENTRES D’EDUCACIÓ 

PSM - Més per Menorca

http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=25995
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1850/
http://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=22810
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ONZE CONTENIDORS DE 
RECOLLIDA SELECTIVA I 
UN VEHICLE DE 
SUPORT A SANT LLUÍS
La gran afluència de visi-
tants durant aquestes set-
manes ha provocat una 
generació de deixalles su-
perior fins i tot a la que es 
va produir a l’estiu de 2019, 
i aquest fet, juntament amb 
algunes actituds incíviques, 
ha tingut com a conseqüèn-
cia alguns problemes de 
saturació de contenidors. 
Davant aquesta situació, el 

Consorci de Residus està 
instal·lant a Sant Lluís 11 
nous contenidors de recolli-
da selectiva: 8 de blaus per 
al cartró i el paper, i 3 de 
grocs, per als envasos i el 
plàstic. S’ubicaran als punts 
més crítics del municipi, per 
així incrementar la capaci-
tat de recollida.   
    
       > Seguiu llegint

FERRERIES VOL 
INDEMNITZAR PELS 
DANYS DEL DANA 

L’Ajuntament va començar a tre-
ballar en la valoració dels costos 
ocasionats per la torrentada per 
tal de determinar el grau d’afec-
tació a les diferents zones.

Aquestes ajudes poden ser sol-
licitades pels afectats i afecta-
des a la Delegació de Govern 

de les Illes Balears mitjançant la 
presentació dels corresponents 
formularis, en el termini d’un 
mes des que finalitza el fet cau-
sant. Podeu trobar els detalls de 
les ajudes i els documents a pre-
sentar a la part inferior d’aques-
ta publicació.   
  > Seguiu llegint

PRESA DE POSSESSIÓ 
DE LA NOVA JUNTA 
LOCAL DE FORNELLS
El passat dilluns 13 de setembre de 2021 a 
les 10.00 h a Fornells han pres possessió 
els nous integrants que formaran part de la 
renovada Junta Local de Fornells. Aques-
ta Junta torna a ser encapçalada per la re-
gidora Eulària Garriga Roselló, del PSOE, 
que ha comptat amb els vots favorables de 
tots els membres de la Junta, i na Maria De 
La Hoz Navarro, que serà la vicepresidenta 
amb el vots del PSOE i del PP i l’absten-
ció de l’Entesa. D’acord amb els resultats 
obtinguts en les eleccions celebrades el 
passat dia 26 de maig de 2019 i segons la 
llei d’Hondt, corresponen 3 vocals pel grup 
PSOE (292 vots obtinguts per les dues me-
ses electorals de Fornells), 2 pel grup EN-
TESA (171 vots) i 2 pel grup PP (168 vots).                  

                    > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1878/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1894/
http://www.aj-esmercadal.org/contingut.aspx?idpub=22382
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La torre de defensa costanera, cons-
truïda entre 1799 i 1802 en el darrer 
període britànic, es tracta d’un Bé d’In-
terès Cultural (BIC) de titularitat pú-
blica, que pertany a la Demarcació de 
Costes, i està situada dins el Parc Na-
tural de l’Albufera des Grau. Constitu-
eix una fita paisatgística important en 
una de les zones més emblemàtiques 
de l’illa. L’objectiu principal del projec-
te és detenir el procés de degradació, 
consolidar-ne els elements estructu-
rals i que es vegi tal com ha arribat a 
nosaltres actualment, a fi d’evitar que 
es perdin de manera irremeiable al-
guns elements constructius.

> Seguiu llegint

INICI DE LA RESTAURACIÓ DE LA TORRE 
DE RAMBLA PER LA SEVA CONSERVACIÓ
L’objectiu principal del projecte és detenir el procés de degrada-
ció, consolidar-ne els elements estructurals i que es vegi tal com ha       
arribat a nosaltres actualment, a fi d’evitar que es perdin de manera 
irremeiable alguns elements constructius.

LA R SEMPRE PRESENT: CAMPANYA 
PER FOMENTAR EL RECICLATGE

OFERTA DE DIFERENTS 
PROJECTES DE PATRIMONI
AMB EL RESCAT CULTURAL
El Consell Insular de 
Menorca treu una 
oferta per a l’execució 
de diferents projec-
tes relacionats amb el 
sector del patrimoni 
d’acord i en compli-
ment del Rescat Cul-
tural 2021.

Una partida que es 
destinarà a l’execució de projectes proposats pel De-
partament de Cultura, segons les necessitats i prioritats 
d’actuació actuals dels diferents serveis, principalment 
de Patrimoni Històric.

> Seguiu llegint

Sota el títol 
“La R Sempre 
Present”, es 
posa en mar-
xa una nova 
campanya de 
sensibi l itza-
ció en matè-
ria de residus 
i que es rea-
litzarà durant 
el tercer qua-
drimestre de 
2021. El principal objectiu d’aquesta campanya és in-
formar sobre la necessitat de prevenir, reutilitzar i reci-
clar els residus generats a l’illa de Menorca, en concret 
de les fraccions: envasos lleugers, paper/cartó i vidre.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1877/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1885/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1871/
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PARLAMENT

APROVADA LA PNL PER 
UN ACCÉS JUST ALS 
PRODUCTES RELACIONATS 
AMB LA MENSTRUACIÓ

EL PARLAMENT APROVA 
LA MOCIÓ DE MÉS PER 
MENORCA EN DEFENSA 
DELS DRETS LINGÜÍSTICS
Durant el ple el passat 21 de 
setembre, el portaveu de 
Més per Menorca, Josep Cas-
tells, va defensar una moció 
relativa als drets lingüístics. 
Dins el conjunt de punts que 
van resultar aprovats per la 
majoria parlamentària en 
destaquen dues.

Per un costat, la creació d’un 
servei d’acollida i integra-
ció, destinat a garantir l’ar-
relament de les persones 
nouvingudes a la llengua i 
cultura pròpies de les Illes 
Balears, com un mecanisme 
per avançar cap a la cohesió 
social; i, per l’altre, la propos-
ta a la delegació del Govern 
d’Espanya a les Illes Balears 
la creació d’un grup de tre-
ball per analitzar la proble-
màtica de la manca d’obser-

vança dels drets lingüístics 
dels ciutadans per part de 
les forces i cossos de segure-
tat de l’Estat o produïdes en 
espais gestionats per l’admi-
nistració perifèrica de l’Estat 
a les Illes Balears, i per acor-
dar una relació de mesures 

per garantir els drets esmen-
tats.  Castells va defensar 
que “amb aquestes mesures 
avançam en la normalitza-
ció lingüística i apostam per 
garantir els drets lingüístics 
de la ciutadania”. A més, va 
apuntar que cal entendre “la 
llengua catalana com a me-
canisme per avançar cap a la 
cohesió social”.

Finalment, va destacar la in-
congruència del PSOE i Uni-
des Podem en les votacions, 
en les que s’han posicionat a 
favor de mesures a les caser-
nes dels cossos de seguretat, 
AENA o Autoritat Portuària, 
on no hi tenen competència 
autonòmica, i en contra de 
mesures a l’IB-Salut, que de-
pèn d’ells. “Moltes paraules, 
però ben buides”.

CASTELLS DIU  
QUE “S’HA 
D’ABORDAR JA 
LA SATURACIÓ 
POBLACIONAL”

El portaveu de 
Més per Menorca 
va retreure l’ús del 
concepte “repte 
demogràfic” que 
la presidenta va 
utilitzar ahir per 
referir-se a l’incre-
ment exponencial 
de població que 
viuen les Illes Ba-
lears. 

Segons Castells, 
“aquest problema 
és central, donat 
que genera pro-
blemàtiques que 
afecten el dia a dia 
de la gent, com 
són uns serveis pú-
blics sobresaturats 
o la petjada ambi-
ental”. A més, ha 
lligat aquest crei-
xement al proble-
ma de la saturació 
turística.

> Seguiu llegint

La Comissió d’Educació del Parlament aprova una Proposi-
ció No de Llei de Més per Menorca per un accés just als pro-
ductes relacionats amb la menstruació La iniciativa de Més 
per Menorca se centra en la copa menstrual, que presenta 
certs avantatges respecte dels productes més tradicionals: 
pot ser reutilitzada, no provoca alteracions de la flora ni la 
mucosa vaginal, permet absorbir més flux menstrual i no és 
incompatible amb mantenir relacions sexuals.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1882/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1886/
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OPINIÓ • EN VEU ALTAPSM - Més per Menorca

Les persones, a vegades, només 
necessitam que ens donin una 
oportunitat per demostrar-nos 
a nosaltres mateixos i demostrar 
als altres que som capaços i que 
podem aconseguir un propòsit.

 A vegades només necessitam 
que algú confiï amb nosaltres 
per conèixer les nostres pròpi-
es capacitats i adonar-nos que 
aquestes ens poden obrir no-
ves portes. 
A q u e s t a 
oportunitat 
que tothom 
necessitam 
un moment 
o altre de 
la vida i a la 
qual tothom 
h i  t e n i m 
dret, en el 
cas de persones que viuen una 
situació de vulnerabilitat, pot 
ser un motor revulsiu per sortir i 
combatre o, al menys, alleugerir 
aquesta vulnerabilitat. 

Pot ser un factor determinant en 
les seves vides. I una ciutat edu-
cadora, on tothom s’implica en 
el devanir d’aquesta i en l’edu-
cació de la ciutadania, s’ha de-
mostrat més propicia per gene-

rar aquestes oportunitats i per 
combatre la vulnerabilitat de 
certs col·lectius entre tothom.

El projecte UN ESTIU DE PRO-
FIT, n’és una mostra, de ciutat 
educadora i de noves oportuni-
tats pels més vulnerables. 

Es un projecte que fa dos estius 
que l’Ajuntament de Ciutade-
lla impulsa i que té per objectiu 

donar una 
oportunitat 
de formació 
i ocupació 
durant l’èpo-
ca estival a 
joves de 14 i 
15 anys, que 
viuen situa-
cions de vul-
nerabi l itat 

familiar i personal. 

Són joves que estan en risc d’ex-
clusió social per situacions com 
el fracàs escolar, problemàtica 
familiar, consum de substàncies 
tòxiques, aïllament social, man-
ca de recolzament familiar per 
incompatibilitat de vida familiar 
amb vida laboral, etc. 

          > Seguiu llegint aquí

L’anunciat fracàs diplomàtic que ha repre-
sentat el fet que després del pseudo reco-
neixement, via Twitter, d’un Donald Trump 
que ja havia perdut les eleccions, cap més 
Estat hagi reconegut la marroquinitat del 
Sàhara Occidental, il·legalment ocupat pel 
Marroc, ha empès Mohamed VI, el rei-dic-
tador, a noves aventures que l’han duit a 
una situació d’enfrontament amb diferents 
països i, de manera molt especial, amb els 
seus veïns 
de Mauri-
tània i Al-
gèr ia .  De 
tal manera 
que, fins i 
tot ha suc-
ceït el con-
trari, i els 
pocs estats 
que van ac-
ceptar obrir 
representacions  a El Aaiún o Dajla , els han 
tancat o els mantenen buits de personal i 
sense cap activitat, i els dies 8 i 16 de se-
tembre a Perú i Bolívia han restablert rela-
cions diplomàtiques amb la RASD.  

A més, de produir-se un allau de declaraci-
ons de països africans però també d’Euro-
pa insistint en la necessitat de respectar el 
dret internacional en el tractament del pro-
blema del Sàhara a través de l’aplicació de 
les resolucions de les Nacions Unides que 
preveuen l’exercici del dret d’autodetermi-
nació del poble del Sàhara Occidental.

L’envalentiment de Mohamed VI l’ha duit 
a traspassar uns límits insuportables per 
Algèria que, els darrers mesos ha acusat al 
Marroc...

> Seguiu llegint aquí

“UNA CIUTAT 
EDUCADORA DONA 
OPORTUNITATS PER 
SER UNA SOCIETAT 
MÉS FORTA I FELIÇ”

“UN POLVORÍ 
A LES PORTES 
D’EUROPA”

L’ENVALENTIMENT DE 
MOHAMED VI L’HA DUIT  
A TRASPASSAR UNS 
LÍMITS INSUPORTABLES

Laura Anglada
CIUTADANA INQUIETA, MARE, 

SOCIÒLOGA I REGIDORA

Ramon Orfila
JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

EL PROJECTE ‘UN ESTIU DE 
PROFIT’ ÉS UNA MOSTRA DE 
CIUTAT EDUCADORA I DE 
NOVES OPORTUNITATS PELS 
MÉS VULNERABLES

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-laura-anglada-una-ciutat-educadora-dona-oportunitats-per-ser-una-societat-mes-forta-i-felic/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-un-polvori-a-les-portes-deuropa/
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Full informatiu del PSM-Més per Menorca

PROJECTES

SET MESURES PER POSAR FRE 
A LA MASSIFICACIÓ TURÍSTICA
Més per Menorca proposa, entre altres, reforçar la inspecció    
turística o regular l’entrada de vehicles a motor a l’illa 

1. Crear una borsa de places turístiques 
gestionada pel Consell.

2. Reforçar la inspecció turística per 
combatre més eficaçment l’oferta il·le-
gal.

3. Limitar l’entrada de vehicles de mo-
tor a l’illa durant l’estiu. 

4. Limitar l’accés de vehicles a motor a 
determinats espais. 

5. Incrementar de forma substancial els 
recursos destinats a transport públic. 

6. Regular la capacitat d’amarrament 
d’embarcacions. 

7. Incrementar l’Impost de Turisme 
Sostenible per aquells segments que 
més contribueixen a la massificació tu-
rística.

La darrera temporada turística a Me-
norca ha estat la culminació d’un 
canvi en el model turístic de l’illa: el 
turisme del tot inclòs i de turopera-
dor ha estat residual i, en canvi, ha 
agafat més importància el visitant 
que agafa el cotxe, es desplaça, visi-
ta les cales verges i els centres histò-
rics dels pobles. 

Aquest nou perfil presenta alguns 
avantatges però, a la vegada, té un 
impacte més fort sobre el territo-
ri, els recursos naturals i les infraes-
tructures i serveis de l’illa, a més dels 
problemes de convivència ciutadana 
que, en alguns casos, pot generar. En 
conseqüència, 

Més per Menorca considera que és 
necessari posar fre a la massificació 
turística per avançar cap a la soste-
nibilitat, que ha de ser l’eix de totes 
les polítiques que es duguin a terme 
a l’illa, amb la voluntat de consolidar 
i enfortir el model de desenvolupa-
ment que harmonitza els usos hu-
mans i el patrimoni natural.

                         
> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1881/

