
L’Ajuntament de Ciutadella ha posat 
en marxa un programa per detectar 
i ajudar persones grans que pateixen 
soledat. Amb aquesta iniciativa, es 
pretén estar més a prop de les perso-
nes grans que viuen en soledat invo-
luntària i/o aïllament, en situacions de 
risc i vulnerabilitat que perjudiquen els 
hábits de la vida diaria i la seva qualitat 
de vida. 

S’estableix una xarxa comunitària de 
radars als barris de la ciutat que, amb 
una mirada sensible i respectuosa, es-
tiguin atents a la dinàmica diària de 
les persones grans del seu entorn més 
proper. En cas de detectar alguna si-
tuació que es consideri problemàtica, 
s’ha d’avisar a Serveis Socials, que fa-
ran una visita a domicili per detectar 
les necessitats d’aquella persona. En 
coordinació amb les entitats socials 
del municipi es decidirà com actuar, 
i s’activaran els recursos i/o serveis 
d’atenció necessaris. 

Quines són les persones que podrien 
necessitar l’ajut d’aquest programa?

- Persones grans que viuen soles.

- Que manifesten pors i/o inquietuds.

- Amb manca de recursos personals i 
socials.

- Amb mala alimentació o higiene.

- Persones amb problemes de salut 
mental o deteriorament cognitiu.

- Persones vulnerables davant estafes 
o robatoris.

EN MARXA EL PROGRAMA ‘A PROP’ 
PER COMBATRE LA SOLEDAT 
S’estableix una xarxa comunitària als barris de Ciutadella atenta 
a la dinàmica diària de les persones grans que en pateixen
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El conseller de Fons Europeus Miquel Company ha 
dedicat una llarg article a les pàgines d’opinió del 
Menorca a respondre la pregunta “Quants fons eu-
ropeus rebrà Menorca?”. 

Malauradament, de la lectura de l’article no se’n 
treu el net. Quina és la realitat tangible? Que el pas-
sat 4 d’octubre el Govern va aprovar la primera ba-
teria de 39 projectes declarats estratègics, els pri-
mers que tenen una valoració econòmica concreta, 
per un import global de 1.148 milions d’euros. 

Segons va afirmar el mateix conseller en comparei-
xença parlamentària, gairebé tots aquests doblers 
provenen de fons europeus, d’un total estimat de 
1.500 milions d’euros. Els projectes aprovats són, 
idò, una part molt substancial dels fons europeus 
que s’invertiran a les Illes Balears.

D’aquests primers 1.148 milions, hi ha una part que 

no es pot territorialitat, perquè es distribuirà pel 
territori de les Illes a partir de les demandes que 
facin particulars, ajuntaments, empreses, etc... per 
la qual cosa cal suposar que es repartiran proporci-
onalment entre les diverses Illes. 

En canvi, hi ha una gran part (el 62%, amb un im-
port total de 708 milions que sí que s’inverteixen 
directament a cadascuna de les Illes. Resulta que 
d’aquests 708 milions només un ridícul 2% van des-
tinats directament a Menorca (15 milions per a les 
obres del Mare de Déu del Toro). Un repartiment 
just hauria de suposar entre un 10 i un 13% d’inver-
sions estratègiques a Menorca.

Hem de suposar que amb els propers projectes que 
s’aprovin, aquesta proporció escandalosa i inac-
ceptable del 2% tendirà a corregir-se. L’obligació 
dels polítics de Menorca, però, és denunciar enèr-
gicament la mala distribució que s’ha fet fins ara 
d’aquests doblers. 

Perquè si no diem res i practiquem el bonisme, ens 
podem trobar que un cop repartits tots els fons, 
per a Menorca continuï quedant el 2%.

Josep Castells
PORTAVEU DE MÉS PER 
MENORCA AL PARLAMENT

OPINIÓ

QUANTS FONS EUROPEUS S’HAN 
ASSIGNAT JA A MENORCA?
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L’agrupació d’electors Ara Maó va organitzar dis-
sabte passat una interessantíssima jornada que, 
amb el títol “Canviar el món sí és possible” va aple-
gar un bon caramull d’experiències exitoses de 
transformació de la realitat dutes a terme a Menor-
ca. La perspectiva va ser molt ampla i inclusiva: es 
va parlar de medi ambient i agricultura, d’educació 
i feminisme, d’empoderament ciutadà, de dinamit-
zació comunitària, d’energies verdes, de recupera-
ció d’espais urbans… 

Una mica de tot per fer veure, enfront dels laments 
pessimistes (allò de no hi ha res a fer, abans fèiem 
no sé què i ara tot és un desastre, etc.), que la res-
posta no és tant  l’afirmació teòrica del contrari, 
sinó fer una cosa tan pràctica i senzilla com ajun-
tar gent que fa les coses bé, escoltar-la i aprendre 
d’elles, per adonar-nos que sí, que canviar el món 
—si més no, el trosset de món que ens ha tocat ha-
bitar—és possible. 

Enhorabona, Ara Maó, per aquesta iniciativa. Abans 
d’explicar el que volia compartir arran d’aquesta 
jornada, permeteu-me un apunt un pèl filosòfic. 
Deia un dels ponents que la jornada estava organit-
zada sota la premissa de l’optimisme. Segur? L’op-
timisme és, segons Leibniz, la convicció que vivim 
en el millor dels mons possibles. 

I l’evolucionista Stephen Jay Gould, que defineix 
l’optimisme com la convicció que les coses a venir 
segur que aniran bé, diu que des de la perspectiva 
de l’evolució humana tan útils han estat l’optimis-
me com el pessimisme: si no fos per l’optimisme els 
humans no ens hauríem atrevit a fer coses agosa-
rades. Però si no fos pel pessimisme, no tindríem la 
prudència necessària que ens duu a defensar-nos 
de possibles danys.I pens que la jornada d’Ara Maó 
anava exactament d’açò, i les persones que hi van 
fer aportacions ho van fer molt bé. Enhorabona de 
nou.

Jo crec que la jornada d’Ara Maó no anava tant 
d’optimisme —perquè el món és millorable, i per-
què no és segur que tot ens vagi bé— sinó d’espe-
rança.

> Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria
VICEPRESIDENT DEL 

CONSELL INSULAR

APRENDRE DE LA GENT 
QUE FA LES COSES BÉ

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1925/
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DIES INTERNACIONALS

TOTS ELS DIES COMPTEN
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TRES NOUS PUNTS DOBLES DE 
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

I JA EN DISPOSA DE CINC

L’Ajuntament de Ciutadella ha finalitzat la instal·lació de tres 
nous punts dobles de recàrrega de vehicles elèctrics al nucli 

urbà, amb una inversió de 36.561,06€. Amb aquesta actuació, 
l’equip de Govern referma el compromís amb la sostenibilitat i 

l’aposta per les energies no contaminants. 

> Seguiu llegint

Els carrers de Ciutadella han estat un labo-
ratori que permetrà conèixer a l’Ajuntament 
partir de les dades obtingudes l’escenari 
actual de la mobilitat al municipi.

Aquesta radiografia, que es complementarà 
amb una àmplia enquesta telefònica als re-
sidents al municipi (suficient en número per 
a obtenir un nivell de confiança del 95%), 
permetrà aconseguir una imatge de la mo-
bilitat actual. Aquesta servirà de punt de 
partida per l’elaboració d’un Pla de Mobili-
tat Urbana Sostenible (PMUS).

L’objectiu general del futur PMUS és la iden-
tificació de les necessitats i deficiències del 
model de mobilitat actual, per tal de plani-
ficar i programar les actuacions necessàries 
en totes les àrees que afecten la mobilitat.

El Pla ha d’assegurar un equilibri entre les 
necessitats de mobilitat i accessibilitat, de 
manera que afavoreixi la protecció de l’en-
torn, impulsi el desenvolupament econòmic 
i millori la inclusió social, principis bàsics 
per assolir una mobilitat sostenible. 

> Seguiu llegint

EXHAUSTIVA RECOLLIDA 
D’INFORMACIÓ SOBRE LA 
MOBILITAT AL MUNICIPI S’APROVA LA 

CONCESSIÓ DE 
LA MEDALLA 
D’OR DE LA 
CIUTAT A TÍTOL 
PÒSTUM A PERE 
MELIS PONS

L’Ajuntament de 
Ciutadella va apro-
var la concessió de 
la Medalla d’Or de 
la ciutat a títol pòs-
tum a Pere Melis 
Pons (1924-2005), 
en reconeixement 
a la seva aportació 
en l’estudi i divul-
gació de la llengua 
catalana. 

Els tràmits per 
fer realitat aques-
ta distinció es van 
iniciar el febrer de 
2020, però la pan-
dèmia havia obli-
gat a posposar-la 
en el temps.

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56433
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56331
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56575


PSM - Més per Menorca

6  #  PSM - Més per Menorca  

MILLORES EN DIVERSOS CENTRES 
EDUCATIUS I PARCS INFANTILS

EN MARXA LES OBRES DE MILLORA DE LA XARXA DE 
RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS DE LA ZONA DEL POICI
L’Ajuntament de Ciutadella ha posat en mar-
xa les obres de millora de la xarxa de recollida 
d’aigües pluvials a la zona del POICI. L’actuació 
té com a objectiu mirar d’evitar les acumulaci-
ons d’aigua que, històricament, es produeixen 
en aquesta zona, i que afecten tant a comerços 
com al camp municipal de futbol de Son Marçal.

L’encreuament entre el carrer dels Ferrers i dels 
Fusters del polígon industrial constitueix un 
punt baix de la trama viària, i quan es produei-
xen pluges molt intenses, es produeix una acu-
mulació de les aigües pluvials procedents de la 
resta del polígon, inundant el camp petit de fut-
bol situat a les instal·lacions municipals de la Pe-
nya Esportiva Orient pròximes a l’encreuament.

Una vegada finalitzades les obres, se substituirà 
l’actual gespa artificial que cobreix el camp de 
futbol per una de nova.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA

L’Ajuntament de Ciutadella ha invertit durant aquest any més 
de 180.000 euros en el manteniment dels centres educatius i els 
parcs infantilsAmb l’objectiu d’oferir unes instal·lacions de quali-
tat i al nivell de la demanda, des de l’àrea d’Educació s’han anat 
fent actuacions de manteniment i de millora de les dependències. 
La inversió realitzada a dia d’avui ascendeix a 180.874 euros.

Entre les actuacions realitzades, destaca la substitució de fines-
tres al CEIP Pere Casasnovas i al CEIP Mare de Déu del Toro 
(20.796 euros), tasques de pintura al CEIP Pintor Torrent, CEIP 
Pere Casasnovas i CEIP Mare de Déu del Toro (27.816 euros), re-
paracions de parets i tancaments al CEIP Margalida Florit, CEIP 
Pintor Torrent i CEIP Pere Casasnovas (9.544 euros), la substi-
tució de fusteria d’alumini al CEIP Mare de Déu del Toro (17.800 
euros) o la reparació de les línies de vida del CEIP Joan Benejam 
(3.197 euros).

> Seguiu llegint

L’Ajuntament de Ciutadella ha invertit durant aquest any més de       
180.000 euros en el manteniment d’aquests centres i espais del municipi

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56259
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56466
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SANT LLUÍS COMPRA 
DE SA TANCA, QUE 
ESDEVÉ MUNICIPAL

L’Ajuntament de Sant Lluís ha 
formalitzat recentment de ma-
nera definitiva l’adquisició de 
l’edifici de Sa Tanca. La batlessa 
de l’Ajuntament, Carol Marquès, 
acompanyada del primer tinent 
de batle, Joan Pons, va signart 

l’escriptura de compra-venda, 
que materialitza la compra de 
l’edifici a la societat Coral Ho-
mes, i converteix definitivament 
Sa Tanca en un edifici munici-
pal.    
              > Seguiu llegint

GOMIS PROPOSA 
PACIFICAR EL CAMÍ 
DE SES BARRAQUES 
DE SANT LLUÍS
La consellera de Mobilitat, Francesca Go-
mis, va fer la proposta per pacificar el Camí 
de Ses Barraques, que discorre entre el 
polígon empresarial de Sant Lluís i l’Avin-
guda de La Pau. Aquesta iniciativa dona 
resposta a una reivindicació històrica dels 
residents de la zona, que veuen com ac-
tualment els vehicles que circulen en do-
ble sentit passen molt a prop de les seves 
cases degut a les dimensions reduïdes del 
vial, que no permeten la circulació segura 
de dos cotxes a la vegada.              

                    > Seguiu llegint

ES CASTELL REURBANITZARÀ    
LA ZONA DE DALT CALA CORB

“PODEM ACONSEGUIR UN 
MUNICIPI MÉS NET”,  EL 
REPTE DES MERCADAL
L’Ajuntament des 
Mercadal ha prepa-
rat una campanya per 
conscienciar els pro-
pietaris de mascotes, 
especialment cans. 
Amb l’objectiu d’era-
dicar comportaments 
que puguin perjudicar 
la imatge del municipi 
i la convivència veïnal, 
el regidor de Medi Ambient, Javier Periañez, i els regi-
dors Tóbal Pons i Joan Palliser s’han unit per presentar 
la campanya.

> Seguiu llegint

El projecte 
contempla la 
construcció 
d’un nou vial 
urbà entre els 
carrers Bonai-
re i Santa Bàr-
bara, així com 
la reurbanit-
zació de l’es-
pai públic en-
tre el nou vial 
i el front ma-
rítim de cala 
Corb, conformat pel carrer Fàbregues. Els terrenys 
afectats per la reforma són de propietat municipal. 

                > Seguiu llegint

http://www.ajsantlluis.org/Contingut.aspx?idpub=31959
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1911/
http://www.aj-esmercadal.org/contingut.aspx?idpub=22427
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1908/
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AJUNTAMENTS - POBLES 

MAÓ LICITA EL CARRIL BICI DE 
L’AVINGUDA FRANCESC FEMENIAS
L’Ajuntament de Maó ja ha 
aprovat la licitació del nou car-
ril de bici a l’avinguda Francesc 
Femenias, que anirà des de la 
rotonda de Depaso fins a la ro-
tonda d’Abu Umar.

Aquest projecte que ara es posa 
en marxa se suma a la licitació 
que fa el Consell de Menorca 
d’un altre tram de carril bici que 
está situat entre la rotonda de 

Depaso i la rotonda anomenada 
La Salle.

Així, la consolidació d’aquests 
dos projectes permetrà la cre-
ació d’una xarxa de carril bici 
que abastarà tota la Via Ron-
da i que permetrà la connexió 
directa entre Maó, Es Castell i 
Sant Lluís.

                > Seguiu llegint

APOSTA PER LA PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA PER DECIDIR EL   
NOU ÚS DE L’ANTIGA NAU SEAT
S’ha presentat el procés participatiu, obert a tota la ciuta-
dania, per decidir quin ús es vol donar a l’edifici municipal 
de l’antiga nau de la Seat que va ser adquirida per l’Ajunta-
ment l’any 2018, durant l’alcaldia de na Conxa Juanola, grà-
cies a l’aposta ferma i decidida d’Ara Maó per la recupera-
ció d’edificis en desús. En aquell moment, Conxa Juanola ja 
va explicar que “les possibilitats que ofereix aquest equipa-
ment són moltíssimes i la nostra voluntat és donar veu als 
ciutadans perquè siguin ells els qui decideixin quina serà la 
destinació final d’aquest nou espai municipal”.

                        > Seguiu llegint

Es tracta d’una fita importantíssima pel que fa a la gestió 
de l’aigua al municipi, i un pas més en el camí cap a una 
gestió més responsable i sostenible, i per aconseguir que 
Maó disposi d’aigua d’aixeta de qualitat, sense malbara-
tar aquest reucurs tan escàs i valuós.

Aquest projecte el va iniciar Ara Maó l’any 2017, durant 
l’alcaldia de na Conxa Juanola, i sempre s’ha liderat des 
de la Regidoria de Recursos i Sostenibilitat, encapçalada 
pel nostre company Rafael Muñoz.

Els dos darrers anys han servit per construir la infraes-
tructura i dur a terme les proves necessàries per aconse-
guir tots els permisos de Sanitat.

> Seguiu llegint

MÉS DE 7.000 DOMICILIS DE MAÓ JA DISPOSEN D’AIGUA 
POTABLE GRÀCIES A LA NOVA DESNITRIFICADORA

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1913/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1899/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1923/
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AJUNTAMENTS - POBLES

TRES PUNTS DOBLES DE 
RECÀRREGA DE VEHICLES 
ELÈCTRICS A ES CASTELL

ES CASTELL AFEGEIX 
1,2 MILIONS D’EUROS 
AL PRESSUPOST EN  
MILLORES PER AL MUNICIPI

El regidor d’Hisenda, Os-
car Gómez va assenyalar 
que “un ajuntament ha 
d’invertir els diners sen-
se posar en risc la seva 
liquiditat i això és el que 
està fent aquest equip 
de govern. Vam agafar 
aquest Ajuntament amb 
pràcticament sis milions 
d’euros, i estem invertint 
aquests doblers que no 
s’havien invertit en ante-
riors legislatures en mi-
llorar les importants de-
ficiències que ens hem 
trobat”.

> Seguiu llegint

ES MERCADAL 
HA REBUT UN 
AJUT PER A LA 
RESTAURACIÓ 
DEL BOT 
SALVAVIDES

L’Ajuntament des 
Mercadal ha rebut 
un ajut de 100.000 
euros per a la res-
tauració del Bot 
Salvavides de For-
nells. Aquest ajut 
és el màxim que 
es pot atorgar i ha 
estat concedit per 
FOGAIBA en la 
Resolució d’ajuts 
per mínims a l’em-
para de l’Estratè-
gia de Desenvolu-
pament Local de 
Pesca de l’Associ-
ació Leader Illa de 
Menorca, del Fons 
Europeu Marítim i 
de Pesca.

> Seguiu llegint

Ja estan en marxa les feines d’instal·lació de tres punts 
dobles de recàrrega de vehicles elèctrics, que podrien 
entrar en funcionament a finals de mes.

Els nous punts s’instal·laran a l’aparcament de l’escola i a 
l’aparcament del mirador de Santa Anna, per donar servei 
a la gent que va a Calesfonts.

També s’instal·larà un punt de recàrrega ràpida al polígon 
industrial, per tal de fomentar l’ús dels vehicles elèctrics 
en el sector industrial.

> Seguiu llegint

Il·luminació d’espais, adequació de sales, instal·lació de plantes 

fotovoltaiques i punts de recàrrega elèctrics, entre els projectes 

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1900/
http://www.aj-esmercadal.org/contingut.aspx?idpub=22419
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1915/


ICOMOS AVALUA LA CANDIDATURA 
DE MENORCA TALAIÒTICA  
DEIXANT SENSACIONS POSITIVES

La candidatura de Menorca Talaiòti-
ca a patrimoni mundial de la UNES-
CO va entrar en la seva fase decisiva 
amb la missió d’avaluació celebra-
da del 5 al 9 d’octubre a càrrec d’un 
representant del Consell Internacio-
nal dels Monuments i Llocs Històrics 
(ICOMOS).

Per indicacions expresses d’aquest 
organisme assessor de la UNESCO, 
la missió d’avaluació in situ s’ha re-
alitzat en la més estricta confiden-
cialitat, per tal que el representant 
d’ICOMOS, després d’haver llegit i 
estudiat l’expedient de Menorca Ta-
laiòtica durant els últims mesos, po-
gués conèixer de primera mà i sense 
interferències la proposta que pre-
senta Menorca.  

           > Seguiu llegint
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LA RESERVA DE BIOSFERA DE 
MENORCA CONCLOU EXITOSAMENT EL 
CONGRÉS NACIONAL D’ECOTURISME
El passat 20 de novembre es va posar punt final amb un emotiu acte 
de cloenda a la cinquena edició del Congrés Nacional d’Ecoturisme. 
La Reserva de Biosfera de Menorca ha acollit, amb una excel·lent 
organització, aquesta cita professional anual al voltant de l’ecotu-
risme que ha reunit durant aquests dies a més de 200 congressistes 
arribats de tots els punts del territori nacional. El Congrés Nacional 
és una iniciativa impulsada per l’Associació Ecoturisme a Espanya 
(AEE), que gestiona el Club Ecoturisme a Espanya, i que des de fa 
10 anys promou iniciatives de referència per a tots els professionals 
implicats en fomentar l’ecoturisme. 

            > Seguiu llegint

Miquel Àngel Maria: “Hem de ser prudents, perquè encara hi queda         
feina per fer, però no puc negar que estam satisfets i esperançats”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1909/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1921/


PSM - Més per Menorca

12  #  PSM - Més per Menorca  

CONSELL INSULAR

El Consorci de Residus i Energia de Menor-
ca inicia la contractació de la documenta-
ció necessària per al dimensionament del 
servei de recollida separada de residus, 
mitjançant un sistema porta a porta, en els 
municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Mig-
jorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís

Les prestacions que engloben l’objecte del 
contracte són la recopilació d’informació, 
treball de camp i elaboració de la docu-
mentació necessària per al dimensiona-
ment del serveis de recollida separada, de 
forma que es dissenyin les rutes, els recur-
sos humans i materials més convenients 
per a prestar els serveis en aquests sis mu-
nicipis. 

> Seguiu llegint

EL REPTE: IMPLANTAR LA RECOLLIDA 
PORTA A PORTA A TOTA MENORCA
Josep Juaneda: “Volem assolir un percentatge de recollida separada molt més 
elevat que l’actual, d’aquesta manera complirem amb la normativa europea i, el 
més important, minimitzarem la quantitat de residus que acaben a l’abocador”

MENORCA REP EL GUARDÓ 
‘BANDERES VERDES’ PELS NIVELLS 
DE RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE

ES POSA EN MARXA EL 
BUS NIT AMB L’OBERTURA 
DE L’OCI NOCTURN
El progressiu ai-
xecament de les 
restriccions, per 
mor de la Covid, 
han arribat per 
fi a l’oci nocturn. 
D’aquesta mane-
ra, des del pas-
sat dimarts dia 28 
d’octubre ja està 
permesa l’obertu-
ra de locals desti-
nats a l’oci nocturn amb un horari de tancament màxim 
a les 04.00 hores.

> Seguiu llegint

Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada 
de la gestió del reciclatge dels residus d’envasos de 
vidre a Espanya, i el Govern Balear han reconegut en 
un acte celebrat a Palma els ajuntaments i consorcis 
premiats a la campanya. 

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1905/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1903/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1929/


PSM - Més per Menorca  # 13

PARLAMENT

PRESENTAM 88 ESMENES 
A LA LLEI D’EDUCACIÓ DE 
LES ILLES BALEARS
Més per Menorca va presentar 88 
esmenes a la Llei d’Educació de 
les Illes Balears. Entre les recla-
macions destaca la millora del fi-
nançament de la xarxa d’escoles 
infantils públiques per tal de ga-
rantir que el Govern cobreixi, al-
menys, el 33% del cost de la pla-
ça; fins que s’assoleixi la gratuïtat 
d’aquesta fase educativa. 

Josep Castells, el portaveu dels 
menorquinistes al Parlament, va 
dir que “aquesta és una mesura 
necessària per avançar cap a la 
igualtat d’oportunitats: cal que el 
Govern no escatimi recursos en el 
sosteniment de l’educació infan-
til”.

                > Seguiu llegint

EL PARLAMENT REBUTJA, AMB 
EL VOT DE PSOE I UP, LA NOSTRA 
PROPOSTA PER REGULAR EL 
PREU DELS LLOGUERS
El 26 d’octubre es va votar al Parlament la llei per im-
pulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actua-
cions en matèria d’habitatge. Precisament, i seguint 
aquest esperit, Més per Menorca havia presentat un 
seguit d’esmenes a aquesta dirigides a modificar la 
Llei d’habitatge de les Illes Balears per tal d’establir un 
règim de contenció de preus del lloguer d’habitatges.

               > Seguiu llegint

Els menorquinistes consideren que la distri-
bució de la inversió territorialitzable del Pla 
Estratègic Autonòmic és vergonyosa, donat 
que el 95% s’ha destinat a Mallorca, el 3% a 
Eivissa i el 2% a Menorca; la inversió territo-
rialitzable suposa el 61,6% de la inversió pre-
vista, és a dir 708,5 milions d’euros. La resta, 
fins arribar a un total previst de 1.148,3 milions 
d’euros, va adreçat a projectes que es distri-
bueixen uniformement pel conjunt de les Illes 
(per exemple, convocatòries de subvencions) 
i, per tant, no corregiran el desequilibri que es 
dóna en les inversions imputables a cada una 
de les illes.

> Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA DENUNCIA L’ESCANDALOSA 
DISCRIMINACIÓ DE MENORCA AL PLA D’INVERSIONS 
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https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1898/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1926/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1910/
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PARLAMENT

El Parlament de les Illes Balears ha 
aprovat instar el govern espanyol a in-
crementar la pressió fiscal sobre les 
companyies elèctriques. Entre la ba-
teria de propostes recollides en la Pro-
posició no de Llei (PNL) aprovada avui  
s’exigeix al govern espanyol augmentar 
la pressió fiscal sobre els beneficis que 
obtenen les empreses elèctriques o es-
tudiar mesures per a evitar la concen-
tració del mercat elèctric en uns pocs 
grups empresarials, separant les activi-
tats que realitzen les grans companyies 
amb una major intervenció del regula-
dor. A més, s’insta a establir una taxa 
intensa i progressiva al CO2 per a pro-
moure les inversions en la descarbonit-
zació, així com harmonitzar la fiscalitat 
en totes les fonts d’energia.

> Seguiu llegint

S’APROVA LA NOSTRA PNL PER 
ATURAR L’INCREMENT DE PREUS I 
ACABAR AMB L’OLIGOPOLI ENERGÈTIC

LAMENTAM QUE EL GOVERN DEFUGI 
TAMBÉ DEL CONTROL PARLAMENTARI 
SOBRE EL FACTOR D’INSULARITAT

EXIGIREM RESPONSABILITATS 
PEL GRAN FRACÀS DE LES 
INVERSIONS ESTATUTÀRIES
Durant el ple del dia 5 d’octubre, el portaveu de Més 
per Menorca, Josep Castells, ha interpel·lat el Govern 
sobre la destinació del factor d’insularitat, produint-se 
així el primer debat sobre aquesta matèria des que s’ha 
acordat el seu import per als pressupostos de l’Estat de 
2022.

Castells ha exposat la continuïtat entre les anomenades 
inversions estatutàries – contemplades a la disposició 
transitòria novena de l’Estatut – i el factor d’insularitat 
anunciat. I ha explicat el gran fracàs que han suposat les 
primeres. Aquestes es van xifrar en 2.800 milions d’eu-
ros, dels quals uns 1.200 havien de ser gestionats pel 
Govern de les Illes; d’aquests 1.200 milions només n’han 
arribat 290.

> Seguiu llegint

Davant el fracàs 
de les inversi-
ons estatutàri-
es previstes a la 
disposició tran-
sitòria novena, 
la poca trans-
parència en la 
gestió del fac-
tor d’insularitat 
i la por a que 
s’hi repeteixin 
els errors, Més 
per Menorca ha 
presentat una moció que ha resultat rebutjada avui al 
Parlament de les Illes Balears.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1930/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1904/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1916/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

La frase d’Eduardo Galeano és prou il·lustrativa com per 
ser recordada i compartida aquests dies quan, des de 
l’entorn de la Fiscalia General de l’Estat algú ha llançat 
l’esperat globus sonda avançant que, en qüestió de pocs 
dies, algunes setmanes com a molt, la Fiscalia anunci-
arà l’arxivament de les diligencies contra Juan Carlos 
Borbón,  obertes a partir de l’es-
clat de noticies que involucraven 
el pare de l’actual rei en activitats 
suposadament delictives relacio-
nades amb el cobrament de co-
missions i blanqueig de capitals, 
entre altres.

Si bé hi ha qui, des d’algun mit-
jà de comunicació manté que la 
Fiscalia Anticorrupció mantindrà 
obert algun serrell de les investiga-
cions obertes a l’ex monarca, en un intent, potser, de que 
l’escàndol no sigui tan gran com podria arribar a ser-ho 
si decidissin donar el que en castellà diuen “carpetazo” i 
donar per acabada la qüestió, una qüestió que ha posat 
en solfa no sols la integritat moral de l’anterior monarca 

sinó la mateixa monarquia com a sistema. A hores d’ara, 
si algú dubtava de l’estreta relació entre la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat i el Gobierno de España, podem ben dir 
que els dubtes s’han dissipat i fins i tot hi ha qui opina, 
de manera oberta,  que s’ha dissenyat l’operació cercant 
minimitzar el cop davant l’opinió pública, filtrant primer 

la noticia com un globus sonda que hau-
rà provocat les primeres reaccions de tal 
manera que l’impacte de la noticia real, 
pensada en un primer moment per des-
prés del dia 19, ja arribaria esmorteïda i 
les reaccions a la mateixa serien man-
co letals per la credibilitat del tan sa-
cralitzat estat de dret que si es produís 
l’anunci per sorpresa.

Així, s’hauria cercat el moment propici 
(des dels aparells de l’Estat no es fa cap 

puntada sense fil i tot es malda calcular a fons per es-
talviar-se sorpreses) per fer pública la decisió, tenint en 
compte que la pròpia legitimitat de la Fiscal...  

          >> Seguiu llegint aquí

LA JUSTICIA ÉS COM LES SERPS, SOLS 
MOSSEGA ELS QUE VAN DESCALÇOS

CAMISETES VERDES

Era el setembre del 2013. Han passat vuit anys. La ma-
nifestació més gran que mai s’ha produït a les Illes te-
nyia de verd els carrers de Palma, Eivissa i Maó. Més de 
100.000 persones sortien al carrer en defensa de la nos-
tra llengua i el nostre sistema educatiu. L’infame projec-
te del govern popular de Bauzà, el Tractament Integral 
de Llengües (TIL), havia aconseguit unir a la gran majo-
ria de la nostra societat. Una fita històrica que en bona 
part fou la causa que el Partit Popular, dos anys després, 
tingués un pèssim resultat electoral i perdés el govern. 
El símbol d’aquella lluita contra les polítiques dretanes 
d’atac a la llengua catalana va ser la camiseta verda que 

vestirem durant mesos i mesos tots els que defensàvem 
una educació pública de qualitat i en la nostra llengua. 
Entre els manifestants hi havia molts militants socialis-
tes.

Fem un salt en el temps i tornem a l’actualitat. En aquests 
moments s’està tramitant al Parlament de les Illes Bale-
ars la Llei d’Educació, un projecte que hauria de servir 
per consolidar un model educatiu propi que respongués 
a les necessitats de la nostra societat.

         >> Seguiu llegint aquí

Fanni Riudavets
MESTRA D’E.I. I PSICOPEDAGOGA

COM GRINYOLA ENCARA 
A ALGUN RACÓ DE LA 
MEMÒRIA AQUELL “LA 
FISCALÍA DE QUIÉN 
DEPENDE…PUES YA ESTÁ.. .”

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

PSM - Més per Menorca

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-raon-orfila-la-justicia-es-com-les-serps-sols-mossega-els-que-van-descalcos/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-fanni-riudavets-camisetes-verdes/


PSM - Més per Menorca

16  #  PSM - Més per Menorca  

OPINIÓ • EN VEU ALTA

Fa un parell d’anys vaig decidir 
no desplaçar-me amb el meu 
cotxo si no era totalment ne-
cessari. Era un compromís indi-
vidual per lluitar contra el can-
vi climàtic, posar en marxa una 
mobilitat més sostenible.

Vaig i venc de la feina amb bici-
cleta. Visc a Sant Lluís i la meva 
feina és a Maó, al barri de Ses 
Vinyes al costat del IES Joan Ra-
mis i Ramis.

Pel carril bici de Sant Lluís a Maó 
fa bon anar, teòricament.

Dic teòrica-
ment perquè 
cada dia visc 
s i t u a c i o n s 
“delicades”. 
Serà per una 
g e n e r a l i t -
zada man-
ca d’educa-
ció vial o del 
desconeixement de les normes 
de circulació, no ho sé, la qües-
tió es que podria escriure les 
anècdotes a un diari.

Arrel d’aquestes vivències, he 
fet una classificació dels tipus 
de conductors de VMP, vehicles 
de mobilitat personal, i vianants 
que ens podem trobar en un 
carril bici.

Els ignorants, no saben que és 
un carril bici, no tenen gens clar 
per a on han d’anar, si pel costat 
dret o pel costat esquerra, si és 

per anar en bici o per caminar, 
per córrer o per dur el ca o per 
estar-se quiet i xerrar amb les 
persones que es van trobant.

Els equilibristes, sense agafar el 
manillar, ben erguits i manejant 
el seu dispositiu mòbil!, espec-
tacular!

Els invisibles, sense llums, ni 
casc, ni roba reflectant. No els 
veus fins que no estan bé da-
vant!

Els kamikaze, fan el que els dona 
la gana, zi-
ga-zagues, 
van tant pel 
carril bici, 
com per la 
part dels vi-
anants, van 
esquivant 
persones i 
tant es que 
vagin molt 

a poc a poc observant el paisat-
ge, despistats com si s’hagues-
sin fumat un porret o molt ràpid 
com un llampec.

Les amigues o els amics, ca-
minen i xerren, s’aturen i ca-
minen, normalment fora del 
carril bici. Si estan dins, solen 
decantar-se per deixar pas, a 
vegades, però, estan tant entu-
siasmats conversant, que una 
part del seu cos està dins el car-
ril i la resta fora d’aquest.

          >> Seguiu llegint aquí

No fa tant que ser ecologista tenia conno-
tacions socials un tant pejoratives. Qui te-
nia cura pel medi que l’envoltava podia ser 
ridiculitzat i ser titllat de hippy o de voler 
endarrerir-se en el temps de la prehistòria 
mentre observava pardalets. J

a coneixem la cantarella del pseudoargu-
ment que contraposava els que cercaven el 
«progrés» amb els que volien anar a viure 
a una cova. 

Per  sor t , 
aquesta vi-
sió social 
ha canviat, 
la sensibi-
litat ecolo-
gista sem-
bla formar 
part —en-
cara que el 
fracàs sigui, 
de moment, 
la tònica general— de les agendes políti-
ques dels governs, hi ha una gran accep-
tació conseqüent en l’existència del canvi 
climàtic i les seves repercussions —encara 
que de negacionistes n’hi haurà sempre—, 
i moviments com l’encarnat per Greta 
Thunberg mouen veritables masses. Sense 
idealitzar el moviment —el canvi de menta-
litat en el capitalisme també ve donat per 
realitats més pragmàtiques i de conveni-
ència econòmica— i essent conscients que 
encara hi ha molta feina per fer, la tendèn-
cia evolutiva de l’ecologisme ha anat cap 
aquí. Sabem que el manteniment de la sa-
lut del planeta i de la biodiversitat són im-
portants per al manteniment de la huma-
nitat i prenem consciència que té un valor 
en si mateix que s’ha de cuidar. Esperem 
seguir així.

>> Seguiu llegint aquí

L’AVENTURA 
D’ANAR EN BICI

L’ECOLOGISME 
LINGÜÍSTIC

NO FA TANT QUE SER 
ECOLOGISTA TENIA 
CONNOTACIONS SOCIALS 
UN TANT PEJORATIVES

Montse Morlà

ESPORTISTA I MESTRA              

DE PRIMÀRIA

Joan Carles 
Villalonga

FILÒLEG I MÚSIC

HE FET UNA CLASSIFICACIÓ 
DELS TIPUS DE CONDUCTORS 
DE VMP, VEHICLES DE 
MOBILITAT PERSONAL, I 
VIANANTS

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-montse-morla-laventura-danar-en-bici/
https://www.psm-menorca.cat/article-opnio-j-c-villalonga-lecologisme-linguistic/
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NOTÍCIES

TORNAM A LA 
PRESENCIALITAT
Agrupació local del PSM - Ciutadella

Dijous 11 de Novembre • 20.00 h • Local del partit

Us hi esperam!
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NOTÍCIES

ESMENES PER GARANTIR 23 MILIONS 
PER AL CONVENI DE CARRETERES
Més per Menorca presentarà, a través d’Esquerra Republicana, 
esmenes als pressupostos generals de l’Estat per garantir vint-i-
tres milions d’euros per al conveni de carreteres

Més per Menorca presentarà una es-
mena per valor de 23 milions d’euros 
als pressuposts generals de l’Estat 
per al 2022 per tal que Madrid finan-
ci l’import del conveni de carreteres 
de Menorca. 

Aquesta esmena serà registrada a 
través del grup d’Esquerra Republi-
cana al Congrés dels diputats, tal 
com van acordar els menorquinistes 
amb les representants republicanes, 
la diputada Marta Rosique i la sena-

dora Elisenda Pérez, en una reunió 
celebrada el passat divendres a Maó.

Recentment el Govern de l’Estat ha 
anunciat que la inversió pendent a 
Menorca del conveni de carreteres 
arribarà a Menorca a través del fac-
tor d’insularitat del REIB, i no del 
conveni de carreteres que tenia sig-
nat el Consell amb el Ministeri de 
Transports. El passat dimarts, Més 
per Menorca ja va denunciar aquesta 
circumstància al ple del Parlament, 

que suposa afegir una incertesa al 
conveni de carreteres, un compro-
mís del Govern de l’Estat amb Me-
norca i que ja fa massa anys que està 
endarrerit. 

Amb aquest canvi, els fons necessa-
ris per finançar les carreteres hauran 
de passar, abans d’arribar a Menorca, 
pel Govern de les Illes Balears, el que 
suposa un nou endarreriment en la 
inversió.              
                                >> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1928/

