
L’Ajuntament de Ciutadella posa en mar-
xa el projecte “Eduquem en la cultura”, 
una iniciativa conjunta dels serveis de 
Projecte de Ciutat i de Cultura. Aquesta 
iniciativa té com a objectius principals 
l’educació en valors, tant pel que fa al 
creixement personal com en l’àmbit so-
cial i cívic. El projecte està pensat per fo-
mentar la igualtat, el benestar emocional, 
el respecte, la tolerància, la solidaritat, i 
per contribuir a fer de la nostra ciutat un 
espai d’oportunitats per a tothom, a la ve-
gada que més acollidor i amable.

La iniciativa s’estructura en cinc eixos 
d’actuació inicials, que s’aniran posant en 
marxa en diferents etapes, i que són els 
següents: 

- Teatre a les escoles. Adreçat a alumnes 
de primària de totes les escoles de pri-
mària de Ciutadella, i amb la col·labora-
ció del Teatre del Born. A més dels objec-
tius genèrics del projecte, pretén posar a 
l’abast dels infants experiències culturals 
i democratitzar així la pràctica artística. 

- Animam. Adreçat a alumnes de primària 
de totes les escoles de primària de Ciuta-
della, amb la col·laboració de l’Escola Mu-
nicipal d’Art. Aquest projecte està basat 
en la tècnica de l’animació audiovisual.

- Pam i Pipa. Adreçat als alumnes de les 
escoletes infantils, tindrà en la música i 
el conte el vehicle conductor per aconse-
guir una educació en valors. Compta amb 
la col·laboració de l’Escola Municipal de 
Música i Arts Escèniques.

> Seguiu llegint 

CIUTADELLA ENGEGA EL PROJECTE 
‘EDUQUEM AMB LA CULTURA’
Aquesta iniciativa té com a reptes principals l’educació en valors, 
tant pel que fa al creixement personal com en l’àmbit social i cívic
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El cicle de conferències, debats i visites sobre Me-
mòria i Patrimoni, celebrat els darrers mesos a Me-
norca, ha plantejat moltes qüestions d’interès sobre 
la manera com la societat i les institucions tracten 
un tema sempre controvertit com és la significació i 
la gestió del patrimoni material heretat de la guerra 
civil i el franquisme.

Alguns mitjans de comunicació han parat una aten-
ció especial a la pervivència de l’obelisc de l’Espla-
nada de Maó, un rellevant i inconfusible monument 
franquista, i han plantejat el debat sobre el seu des-
tí: s’ha de retirar, o l’hem de deixar?

La història d’aquest monument resumeix millor que 
altres les diferents etapes, i els diferents relats, de la 
memòria oficial sobre la guerra civil i el franquisme. 
El monòlit de l’Esplanada va ser erigit el juny de 
1939 per les autoritats franquistes, a semblança del 
que van fer a la majoria de ciutats espanyoles. En la 
seva construcció, igual que en la de molts d’altres 

de tot l’Estat, va participar una brigada de treball 
forçat composta per presos republicans tancats 
a la presó de Maó. El relat oficial que sustentava i 
legitimava aquests monuments era molt clar: no es 
presentava, com passaria després, com una guerra 
civil (dues faccions d’un mateix país enfrontades), 
sinó com una Croada: l’autèntica Espanya, naciona-
lista i catòlica, havia vençut l’anti-Espanya, venuda 
al comunisme internacional i atea. Aquesta anti-Es-
panya havia estat derrotada, i els monuments ho-
menatjaven els guanyadors sobre la base d’aquest 
relat (Caídos por Dios y por la Patria), condemnant 
a l’oblit, el silenci i la invisibilitat tots els derrotats, 
sense cap mena de matís.

La peculiaritat que presenta el monument de l’Es-
planada és que va ser aixecat damunt d’una base 
construïda amb grans blocs de pedra espoliats so-
bretot del talaiot oest de Cornia Nou, i en part tam-
bé de Talatí de Dalt i potser d’altres jaciments in-
fringint la legislació de l’època, ja que el Talatí de 
Dalt ja era Monumento Histórico Artístico i el de 
Cornia estava sota el marc legal de la “Ley relativa 
al Patrimonio Artístico Nacional”, llei que va estar 
vigent des de 1933 a 1985. 

> Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria i Antoni Carrillos  
CONSELLER DE MÉS PER MENORCA 

I COORDINADOR DE MEMÒRIA 

DEMOCRÀTICA D’ARA MAÓ

OPINIÓ

EL MONÒLIT FRANQUISTA DE L’ESPLANADA 
DE MAÓ, ASSIGNATURA PENDENT

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1956/
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Menorca ha acollit el V Congrés Nacional d’Ecotu-
risme a l’Illa del Llatzeret. Aquest esdeveniment ha 
estat un èxit absolut; per una banda, per la gran 
participació de persones vingudes d’arreu del terri-
tori estatal, de fet, un 80% dels assistents han estat 
de fora de les Illes Balears, per altra banda, per la 
qualitat dels continguts que s’han tractat, ha estat 
un espai per compartir experiències en ecoturisme 
que serveixen d’exemple per promoure un turisme 
responsable i respectuós amb l’entorn.

Si podem afirmar que aquest esdeveniment ha es-
tat tot un èxit és per la satisfacció mostrada pels 
congressistes que reconeixen Menorca com l’espai 
idíl·lic per difondre la connexió de la persona amb 
la natura. 

També va tenir un especial reconeixement l’Illa del 
Llatzeret, un entorn que hem recuperat per dur a 
terme aquestes activitats i que té un apreciat va-

lor patrimonial en un context natural que sempre 
transformen les activitats que hi feim en experièn-
cia única.

Amb aquest esdeveniment s’ha posat de manifest 
la capacitat de la nostra illa per acollir activitats 
com aquesta que aporten, per un costat, una indús-
tria desestacionalitzadora i, per l’altre, la promoció 
perfecta dels valors que volem transmetre com a 
societat sent un reclam per aquelles persones que 
volen gaudir de la nostra terra, cultura, gastrono-
mia, patrimoni i molts altres valors amb els quals 
compta el territori.

A l’acte de cloenda, la intervenció magistral del se-
nyor Joaquín Araújo, naturalista d’excel·lència, va 
remoure les consciències dels qui l’escoltàvem. Un 
dels missatges que Araújo ens va transmetre és la 
necessitat imprescindible de sentir amor, amor cap 
a la nostra terra, amor com a pilar fonamental de 
l’ecoturisme. En aquest sentit, Menorca és exemple 
d’ecoturisme des de fa molts i molts anys, m’atre-
viria a dir que a la nostra illa ja es practicava l’eco-
turisme quan encara no s’havia identificat aquest 
concepte.

> Seguiu llegint 

Josep Juaneda
CONSELLER DE MEDI AMBIENT I 

RESERVA DE BIOSFERA 

MENORCA I LLATZERET, 
SÍMBOLS DE SOSTENIBILITAT

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1933/
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El PSOE Menorca ha publicat una carta en aquesta 
secció per justificar el seu vot contrari la proposta 
de Més per Menorca de demanar al Govern autonò-
mic que tingui “d’acord amb l’Ajuntament de Ciuta-
della, un paper actiu en la limitació de l’arribada (...) 
d’embarcacions al port de Ciutadella (...) durant les 
festes de Sant Joan”  i que aquest efecte, s’estudiÏ 
“l’aplicació dels mecanismes previstos a la llei d’or-
denació del transport marítim de les Illes Balears”. 

Fixi’s idò el lector que la proposta de Més per Me-
norca no pretenia imposar una solució tancada, 
sinó simplement instar el Govern a sortir de la seva 
passivitat i tenir un paper actiu en la cerca de so-
lucions. Perquè la llei de transport marítim ja té 11 
anys, i en aquests 11 anys no s’ha fet cap mena de 
desplegament reglamentari per posar en pràctica 
els diversos mecanismes que preveu per regular el 
transport marítim. I resulta que, d’aquests 11 anys, 
el PSOE Menorca ha estat 6 anys al capdavant de 

la conselleria de mobilitat del Govern de les Illes, 
concretament mitjançant la persona de l ‘exconse-
ller Marc Pons.

En la vida quotidiana veiem nombrosos casos de 
regulació de l’accés i l’afluència a determinats es-
pais, quan l’afluència excessiva pot posar en risc la 
seguretat. Record haver vist com ens els carrers del 
centre de Madrid de cop la policia interromp el pas 
de vianants per impedir el col·lapse de la Puerta del 
Sol. O a Ciutadella mateix hem vist com s’ha limitat 
l’accés als jocs des Pla, establint una aforament i 
posant condicions d’entrada per minimitzar el risc 
per a la seguretat. 

O com en altres festes populars, com la coneguda 
Tomatina del poble valencià de Bunyol s’ha esta-
blert un sistema d’acreditacions i de pagament per 
accedir a la festa. O quan hi ha actes multitudinaris 
amb autoritats (des de cimeres de la UE, fins a bo-
des reials) es prohibeix durant un o diversos dies 
l’accés en un ampli perímetre en el que només po-
den accedir els residents. 

> Seguiu llegint 

Josep Castells
PORTAVEU DE MÉS PER 
MENORCA AL PARLAMENT

OPINIÓ

RESPOSTA AL PSOE SOBRE EL CONTROL 
DE VISITANTS PER SANT JOAN

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1950/
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DIES INTERNACIONALS

LA FORÇA DE LA MEMÒRIA
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CIUTADELLA

RENOVACIÓ DE SIS VEHICLES 
DEL SERVEI DE NETEJA I 
RECOLLIDA DE RESIDUS

L’Ajuntament de Ciutadella ha adquirit sis nous 
vehicles per renovar la flota destinada a les tas-
ques de neteja i recollida de residus. Concreta-
ment, s’han renovat cinc vehicles lleugers amb 

caixa basculant i un camió compactador de càr-
rega posterior de 18 a 23 metres cúbics. 

> Seguiu llegint

L’Ajuntament de Ciutadella ha con-
cedit subvencions a 32 entitats 
diferents del municipi, en el marc 
de la convocatòria d’ajuts de lliu-
re concurrència. Aquestes subven-
cions permeten estalonar 51 pro-
jectes de diferents àmbits, com el 
social, cultural, esportiu, mediam-
biental, igualtat de gènere i de par-
ticipació ciutadana.

En total, aquesta convocatòria ha 
servit per aportar 39.411,09€ a les 
entitats, després que tots els pro-
jectes hagin sigut analitzats per 
una comissió avaluadora, forma-
da per tècnics de diferents serveis 
municipals.

La concessió d’aquests ajuts res-
pon a l’objectiu de l’Ajuntament de promoure la participació en la vida comunitària de les 
associacions presents al municipi i atendre les seves necessitats específiques, donant su-
port als programes, projectes i actuacions que fomenten valors socials; educatius; en defen-
sa dels drets fonamentals de la infància i adolescència; culturals; esportius; de conservació 
del medi ambient; per a la igualtat de gènere; a favor de la salut i benestar de les persones; 
per a un entorn urbà amable i accessible... Tots aquests valors que formen part del Projecte 
de Ciutat municipal i atenen també als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’Agenda 2030) que van en benefici de les ciutadanes i els ciutadans de Ciutadella.

> Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT CONCEDEIX 
SUBVENCIONS A 32 
ENTITATS DEL MUNICIPI TRES PERSONES 

DESOCUPADES 
DONARAN 
SUPORT A LES 
ESCOLETES 
INFANTILS

El 3 de novembre 
de 2021 el Patro-
nat Municipal d’Es-
coles Infantils va 
iniciar el projec-
te SOIB REACTI-
VA, promogut pel 
SOIB, amb el qual 
dóna l’oportuni-
tat de treballar a 
tres persones de-
socupades de 30 
anys o més que no 
compleixen la con-
dició de llarga du-
rada.  El projecte 
incideix en la mi-
llora del servei mu-
nicipal d’Escoles 
Infantils pel fet de 
disposar de tres 
noves educadores.

     > Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57303
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57047
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57133
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“Tot i que el camí no es fàcil i moltes vegades és com un macar. Tot i les hores que hi 

dedic i que mentrestant no dedic a la meva família i a la meva vida personal. Tot i açò,  

quan m’assec a pensar-hi, crec que val la pena. Dimarts vam saber que Ciutadella és 

el segon municipi de Balears més transparent. 

Dimecres vaig signar la cancel·lació dels préstecs bancaris de l’ajuntament. Dijous 

vam aprovar el pressupost de l’ajuntament del 2022 amb un endeutament bancari de 

0€ (m’atreviria a dir els primers en els  25 anys), els més socials ( 4’5 M d’€ , un 11% 

més que els de l’any anterior) perquè Ciutadella no vol deixar ningú enrera, els més 

sostenibles, els que dediquen més de  8 milions d’€ als serveis als ciutadans i a les  

millores a la ciutat, 500.000€ al teatre des Born i a les entitats i associacions del nos-

tre teixit social que és el gran motor del projecte de ciutat. 

Al ple vam aprovar, també, l’aplicació del romanent de tresoreria per dur a terme les 

obres de la reforma integral del camí de Baix i les obres als aparcaments de l’OAR i 

Dalt Sa Quintana per augmentar el nombre d’aparcaments aprop del centre a Ciu-

tadella. Amb aquesta modificació  son ja més de 7 Milions d’€ del romanent que es 

dedicaran a inversions a la nostra ciutat. Tenim en marxa les obres del Reial Alcàsser, 

el museu a Can Saura i el Castell de Sant Nicolau mostra del compromís ferm amb el 

nostre patrimoni i que representaran un producte turístic desestacionalitzador. 

Divendres vam presentar el nou projecte Eduquem amb la Cultura i no fa més d’un 

mes el projecte A Prop per detectar la soledad de les persones grans i millorar-los la 

qualitat de vida... 

Hi ha molt camí per recórrer, en som conscient i el seguiré caminant perquè estic 

convençuda que entre tots i totes feim  de Ciutadella la nostra casa on volem viure i 

conviure  sense deixar ningú enrere”.

Joana Gomila
Alcaldessa de Ciutadella
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EN MARXA LA CAMPANYA DE 
PODA AMB MÉS DE 2.000 ARBRES

LA URBANITZACIÓ DE CALA BLANCA RENOVA LA 
SEVA IL·LUMINACIÓ AMB 134 LLUMINÀRIES TIPUS LED
L’Ajuntament de Ciutadella ha completat la 
substitució de 134 lluminàries a la urbanitza-
ció de Cala Blanca, on ha instal·lat làmpades ti-
pus LED. La zona d’actuació ha estat l’avinguda 
de sa Platja, que envolta tota la urbanització, 
on s’ha treballat durant l’estiu. Aquesta actua-
ció s’afegeix a altres que s’estan executant en 
la mateixa línia d’anar optant per la tecnologia 
LED en la substitució de les lluminàries, amb 
tot el que això suposa tant pel que fa a l’estalvi 
energètic i econòmic, com per l’aposta per la 
sostenibilitat, tot plegat mitigant l’impacte que 
suposa la pujada de preu electricitat.

En la mateixa línia, durant els darrers dies també 
s’ha duit a terme la instal·lació de 32 lluminàries 
LED als carrers Perdiu i Abellarol de la urbanit-
zació de Son Carrió, dos carrers que han estat 
objecte de reforma en els darrers temps.

> Seguiu llegint

CIUTADELLA

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella 
va acordar adjudicar la contractació dels treballs 
de poda d’arbres de diversos carrers del nucli urbà 
a l’empresa Centre de Jardineria Ciutadella SL, per 
un import total de 16.812,95€.

Els treballs corresponen als arbres de les avingudes 
Capità Negrete, Jaume I, Constitució i Francesc de 
Borja Moll, i dels carrers Cova de ses Àmfores, Beat 
Josep Castell, Bisbe Sever, Lepant i Àngel Ruiz i 
Pablo, que sumen un total de 397 arbres que ne-
cessiten la realització d’una poda de reformació 
o de manteniment per reduir els conflictes amb el 
mobiliari urbà, la circulació de vehicles i les façanes 
dels edificis.

Aquesta intervenció completarà les feines de poda 
anual que realitza la brigada municipal de jar-
dineria, qui assumeix la poda dels arbres de menor 
alçada d’altres carrers i places de Ciutadella.

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57108
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=56921


PROPOSTA PER A L’ANY 2022 D’UN 
PRESSUPOST DE 35,4 MILIONS 
D’EUROS, UN 3,7% MÉS QUE ENGUANY

L’equip de govern de l’Ajuntament de 
Ciutadella ha presentat un projecte de 
pressupostos per a l’any 2022 que puja 
a 35.476.446,38 euros, una xifra que 
suposa un increment del 3’77% respec-
te al de l’exercici anterior. La proposta, 
segons expliquen els socis de govern, 
“és un pressupost de caire social, que 
fomenta el teixit associatiu, la cultura 
i la promoció comercial i turística, un 
projecte compromès amb la sosteni-
bilitat, que impulsa millores de l’espai 
públic i de la mobilitat per fer créixer 
Ciutadella com a espai de convivència. 
Unes comptes realistes, conscients de 
la responsabilitat de gestionar i d’opti-
mitzar, de la millor manera, els recursos 
que aporta la ciutadania”.

                > Seguiu llegint
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INCREMENT D’UN 27% DEL PRESSUPOST 
PER A MANTENIMENT I MILLORA DE LES 
ZONES VERDES I L’ARBRAT URBÀ
L’Ajuntament de Ciutadella ha dedicat aquest any 2021 487,231,60 
euros al manteniment i millora de les zones verdes i l’arbrat urbà, tant 
de la ciutat com de les urbanitzacions. Açò implica un increment del 
27,6 per cent en relació amb l’any anterior, quan la partida destinada 
fou de 381.653,14 euros. Aquest increment respon a la importància 
que tenen aquests espais per al municipi i per a la ciutadania. Actu-
alment el manteniment i la gestió de les zones verdes i dels arbres 
urbans de Ciutadella es gestiona des del Servei de Medi Ambient per 
dues vies diferents: la Brigada Municipal de Jardineria i la Fundació 
per a Persones amb Discapacitat de Menorca (Ecoverd).

            > Seguiu llegint

És un pressupost de caire social, que fomenta el teixit associatiu, la cultura 
i la promoció comercial i turística, un projecte compromès amb la sosteni-
bilitat, que impulsa millores de l’espai públic i de la mobilitat

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57207
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57119
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L’AJUNTAMENT 
DE SANT LLUÍS 
COMPRA SA TANCA

L’Ajuntament de Sant Lluís ha 
formalitzat l’adquisició de l’edi-
fici de Sa Tanca. 

L’edifici s’ha adquirit per un preu 
de 2.093.300 euros (IVA inclòs), 
dels quals 1.650.000 euros són 

aportats pel Govern balear a 
través dels fons de l’Impost de 
Turismse Sostenible (ITS), el 
Consell aporta 400.000 euros 
i l’Ajuntament assumeix la part 
restant de 43.300 euros. La titu-
laritat de l’edifici serà municipal.

MOCIÓ DE PER LÔ PER 
DEMANAR SOLUCIONS 
A LA PROBLEMÀTICA 
DELS PLUVIALS
José Luis Benejam, alcalde d’Alaior, Maria 
Camps, portaveu i cap de Junts per Lô, i 
Luis Arévalo, portaveu del Partit Popular 
van presentar la moció conjunta que els 
dos grups exposaran al plenari municipal 
per demanar al Govern de les Illes Balears 
que emprengui i culmini el projecte de con-
ducció dels pluvials del municipi. Com ja ha 
manifestat en diverses ocasions l’Ajunta-
ment, Alaior té un greu problema de con-
ducció de pluvials.      

                    > Seguiu llegint

L’ENTESA DES MERCADAL I 
FORNELLS RECLAMA DIVERSES 
MILLORES PER A SES SALINES

JA ES POT CONSULTAR 
EL CATÀLEG DE CAMINS 
PÚBLICS DES CASTELL
El darrer Ple mu-
nicipal va aprovar 
de manera inicial, i 
per unanimitat de 
tots els grups, el 
Catàleg de camins 
públics del terme 
municipal des Cas-
tell. El document 
aplega la totalitat 
dels camins municipals, recopilant aspectes tipològics, 
constructius, estat de conservació, titularitat i recull fo-
togràfic, entre altres dades. A més, inclou els elements 
d’interès i de caràcter històric. 

> Seguiu llegint

A  t r a v é s 
d ’ a q u e s t a 
moció, l’En-
tesa denuncia 
els principals 
p r o b l e m e s 
que  pate i -
xen els resi-
dents de Ses 
Salines, com 
ara la manca 
d’aparcament o el mal estat de les voreres. A la zona 
marítima també hi ha cada any nombroses barques 
abandonades. A més, a aquesta zona no compta amb 
cap parc infantil.

                > Seguiu llegint

http://www.alaior.org/Contingut.aspx?IdPub=18119
http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=26961
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1908/
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FERRERIES ADJUDICA LA GESTIÓ 
DEL GERIÀTRIC I CENTRE DE DIA
El Ple de l’Ajuntament de Ferreries 
va aprovar per unanimitat la con-
tractació dels serveis del geriàtric 
municipal i el centre de dia i de 
l’escola infantil de Ses Oronelles. 
Després de mesos de tramitació 
d’ambdós casos, l’Ajuntament ce-
lebra haver arribat per fi a la fase 
d’adjudicació i així poder comen-
çar els dos nous contractes a la 
major brevetat. Pel que fa a l’es-
cola infantil de Ses Oronelles el 

contracte seguirà gestionat com 
en els últims anys per la cooperati-
va COEDINFE que ha estat l’adju-
dicaria després de ser l’única que 
es presentà a la licitació, tal com 
es va aprovar en el Ple Municipal 
Extraordinari celebrat el passat di-
jous 4 de novembre. Desitjam que 
l’empresa continuï amb la bona 
feina realitzada fins ara.

                > Seguiu llegint

RENOVACIÓ A MAÓ DE  
L’ENLLUMENAT DE SA    
MESQUIDA AMB LLUMS LED
L’Ajuntament de Maó ha culminat la rehabilitació de 
l’enllumenat del nucli urbà de Sa Mesquida, amb la 
renovació de 25 punts amb lluminàries LED. El consis-
tori ha invertit 51.000 euros en aquest projecte, que 
ha executat l’empresa MIATEC INNOVA SL. L’actuació 
permet la renovació i la millora de bona part de l’enllu-
menat d’aquest nucli, des d’una perspectiva responsa-
ble i sostenible.

               > Seguiu llegint

L’Oficina de l’Energia Menorca 2030 és un servei 
d’atenció a la ciutadania i les empreses, gratuït i 
obert a tothom, que ofereix informació i assesso-
rament sobre temes com la instal·lació d’energi-
es renovables, l’autoconsum, la mobilitat elèctrica, 
l’eficiència energètica i la facturació d’electricitat. 
També es proporciona informació sobre les línies 
de subvenció disponibles i com tramitar-les. 

Aquí trobareu tota la informació sobre l’Oficina. Ac-
tualment l’Oficina de l’Energia té atenció presen-
cial de dilluns a divendres a Maó (Es Castellet - Sa 
Granja), els dimarts a Es Mercadal (Escola Adults) 
i els dijous a Ciutadella (Urbanisme Ajuntament de 
Ciutadella).

> Seguiu llegint

OFICINA DE L’ENERGIA MENORCA 2030
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https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1952/
https://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=23607
https://www.ajmao.org/publicacions/verpub.aspx?Id=23380
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CONSELL INSULAR

FINALITZA LA INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA DE L’ESTACIÓ 
D’AUTOBUSOS DE MAÓ

JOSEP JUANEDA PROPOSA 
QUE L’ESTAT EXIGEIXI 
TITULACIÓ PER LLOGAR 
EMBARCACIONS RECREATIVES

El conseller de Medi Ambient i Reserva de 
Biosfera, Josep Juaneda, va enregistrar una 
proposta d’acord per al proper ple relacio-
nada amb les embarcacions recreatives tu-
rístiques per tal que el govern de l’Estat im-
posi la necessitat de disposar d’una titulació 
per governar aquest tipus d’embarcacions. 
El Reial decret 875/2014, de 10 d’octubre, 
pel qual es regulen les titulacions nàutiques 
per al govern de les embarcacions recrea-
tives va suposar, amb les excepcions con-
templades a l’article 10, la liberalització de 
la necessitat de disposar d’una titulació per 
governar una embarcació a motor amb eslo-
ra inferior a cinc metres i una potència mà-
xima d’11,26 kW sempre que la navegació si-
gui diürna i a menys de dues milles de port, 
marina o lloc d’abric.

> Seguiu llegint

DEMANA A 
L’ESTAT QUE 
DOTI DE MÉS 
PRESSUPOST A 
LA DEMARCACIÓ 
DE COSTES IB

El conseller de 
Medi Ambient i 
Reserva de Bios-
fera, Josep Jua-
neda, va presen-
tar una proposta 
al ple, perquè el 
govern de l’Estat 
solventi la man-
ca d’inversió en la 
protecció i conser-
vació del litoral de 
Menorca, després 
de detectar que 
la recaptació per 
les concessions i 
autoritzacions és 
molt superior al 
pressupost desti-
nat a l’illa.

> Seguiu llegint

El departament de Medi Ambient i Reserva de Bios-
fera acaba el projecte d’instal·lació de 114 plaques fo-
tovoltaiques a la coberta de l’estació d’autobusos de 
Maó. L’aposta ferma del departament per a impulsar 
les energies renovables a Menorca també passa per 
fer autosuficients energèticament els edificis públics. 
Aquest projecte és un exemple clar d’un espai que 
generarà la seva pròpia energia. Josep Juaneda, va 
afirmar que “avançam cap a la descarbonització de 
Menorca, l’administració ha de ser pionera en la tran-
sició energètica, per això apostam per fer inversions 
com aquesta”.

> Seguiu llegint

“Hem de prioritzar la seguretat dels usuaris de la mar, tant dels que 
fan ús d’aquestes embarcacions com de la resta, i obligar que es 
tenguin coneixements relacionats amb la cura del medi marí”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1939/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1942/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1967/


EL CONSELL CONTINUA LA REFORMA 
DE LA CASA DE MENORCA A 
BARCELONA I L’OMPLE D’ACTIVITATS 

El vicepresident i conse-
ller de Cultura, Educació, 
Joventut i Esports, Miquel 
Àngel Maria, la directora 
insular de Cultura i Patri-
moni, Raquel Marquès, la 
secretària de la Casa de 
Menorca a Barcelona, Síl-
via Gomila, i Jordi Cardo-
na, representant de l’en-
titat Crits i Renou per les 
Illes Balears, han presen-
tat avui les obres de refor-
ma de l’edifici de la Casa 
de Menorca i la represa de 
les activitats culturals en 
aquest espai, així com les 
noves inversions previstes 
per a la millora de les in-
fraestructures de l’edifici.

      > Seguiu llegint
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ELS ESPAIS CULTURALS 
JA ES PODEN CERTIFICAR 
AMB LA MARCA MENORCA 
RESERVA DE BIOSFERA
El Consell Rector de l’Agència Menorca Reserva de Bi-
osfera va aprovar definitivament la nova categoria per 
a establiments culturals sota criteris de sostenibilitat.
Teatres, museus, recintes històrics, cinemes, auditoris, 
sales d’exposició o multifuncionals, biblioteques o es-
pais de creació, entre altres espais culturals, ja poden 
rebre la certificació de sostenibilitat de la marca Me-
norca Reserva de Biosfera.

                 > Seguiu llegint

Entre 2019 i 2021 ha invertit 132.370,28 euros destinats a la reforma de      
la façana, la restauració del vestíbul d’entrada i l’escala, i la sala d’actes

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1932/#
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1961/
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PARLAMENT

Actualment, les freqüències i els horaris dels trajec-
tes entre Menorca i Mallorca durant l’hivern respo-
nen a interessos únicament comercials, sense tenir 
en compte les necessitats dels residents, però, en 
canvi, en determinats moments de l’any -com ara du-
rant la setmana de Sant Joan-, es programen una 
gran quantitat de freqüències i amb tarifes molt ba-
rates. Per aquest motiu, Més per Menorca havia pre-
sentat al ple del Parlament una proposició no de llei 
que demanava, per un costat, establir l’obligació de 
servei públic (OSP) en la línia marítima entre Ciuta-
della i Alcúdia, amb una tarifa màxima de 40 euros 
per persona i trajecte  - 10 euros una vegada aplicat 
el descompte del 75% -, tot permetent establir uns 
horaris adequats i fer extensible el descompte de re-
sident al vehicle; i per l’altre costat, limitar l’arribada 
d’embarcacions i passatges al port de Ciutadella des 
de Mallorca les setmanes de l’any amb més trànsit de 
passatgers, inclòs Sant Joan. 

> Seguiu llegint

EL PARLAMENT REBUTJA LA NOSTRA 
PROPOSTA PER LIMITAR L’ARRIBADA 
DE VAIXELLS PER SANT JOAN

JOSEP CASTELLS: “EN UNA SITUACIÓ 
D’EMERGÈNCIA COM LA QUE VIVIM 
CALEN UNS PRESSUPOSTOS EXPANSIUS”
Durant el ple del Parlament celebrat 
el 23 de novembre, Més per Menorca 
va votar en contra de les esmenes a 
la totalitat als pressupostos generals 
de les Illes Balears per a l’any 2022 
que havien presentat els partits de 
dretes de l’oposició: PP, VOX, Ciuda-
danos i PI. 

Els menorquinistes ens vam mostrar 
en desacord amb els arguments dels 
partits que han presentat esmena a 
la totalitat, donat que, segons Josep 
Castells, “en una situació d’emergèn-

cia com la que vivim, passant una 
crisi sanitària i les seves conseqüèn-
cies econòmiques, el més “prudent” 
són uns pressupostos expansius”.

 En aquest sentit, Més per Menorca 
aposta per uns pressupostos d’es-
querres, que tenguin en compte tot-
hom i que prioritzin la salut, l’edu-
cació, la protecció social, l’ocupació 
i l’habitatge, com a eixos principals 
per a fer front la crisi. A més,

 Castells va assegurar que no ens po-

dem permetre no tenir pressupostos 
i ha ofert un marge de confiança al 
Govern. Finalment, vaapuntar la im-
portància de la fiscalitat progressiva 
planetjada als pressupostos, fet que 
permet pujar el sostre de despesa.

Ara bé, aquest vot en contra de les 
esmenes a la totalitat no significa 
que Més per Menorca consideri que 
aquests pressuposts no es poden 
millorar.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1944/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1960/
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PARLAMENT

PREGUNTA AL PARLAMENT PEL 
RETARD EN LES PROVES TAC A 
L’HOSPITAL MATEU ORFILA
Fa unes setmanes es va conèixer 
que una dona amb càncer moria 
després d’esperar vuitanta-cinc 
dies per fer-se un TAC a l’Hospi-
tal Mateu Orfila. La família ha de-
nunciat que no li van fer la prova 
que havia demanat l’especialista 
quan ja es trobava ingressada i 
a punt de morir. De fet, els fami-
liars han exposat que l’oncòloga 

va demanar fins a dues vegades 
més la prova, fent constar que la 
sol·licitud era preferent, sense que 
açò servís per accelerar el TAC. La 
família també s’ha mostrat moles-
ta pel tracte rebut per part de la 
direcció del centre hospitalari, de 
qui no van rebre resposta.

                > Seguiu llegint

MXME CRITÍCA QUE S’HAGI 
DESTINAT UN MILIÓ DE FONS 
PÚBLICS PER FINANÇAR ‘LOS     
40 MUSIC AWARDS’
Consideram que destinar aquesta quantitat ingent de fons 
públics és un malbaratament inconscient de doblers que, en 
altres inversions, podrien tenir un impacte positiu més directe 
sobre la ciutadania i el territori de les illes. Per això, ens qües-
tionam si aquesta despesa forma part de la recuperació eco-
nòmica de la qual el Govern en fa bandera o si respon a una 
estratègia de promoció turística que ja ha quedat caducada, 
en el context de la crisi climàtica, la transició energètica i la 
necessitat d’un canvi de model. .

                            > Seguiu llegint

El dia 26 de novembre va finalitzar el termini 
per presentar esmenes als pressupostos ge-
nerals de les Illes Balears pel 2022. Més per 
Menorca ha presentat un conjunt d’esmenes 
que, segons el portaveu dels menorquinistes, 
Josep Castells, “són reclamacions centrals per 
a Menorca”.

Segons Castells, “proposam donar solució a 
aquestes quatre obres, que tenen en comú 
que són inversions molt necessàries, que fa 
temps que se’n parla i que, tot i això, no són 
a l’agenda política per donar-los una resposta 
urgent”.

> Seguiu llegint

POSAM SOBRE LA TAULA QUATRE INVERSIONS CLAU PER 
MENORCA EN LES NOSTRES ESMENES ALS PRESSUPOSTOS
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https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1937/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1955/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1962/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Permeteu-me començar aquest escrit llançant una pre-
gunta òbvia… algú ha vist mai dues persones que si-
guin iguals en tot, tant físicament com per les seves 
idees i creences? Segurament, que no. Perquè certa-
ment, podem trobar persones que s’assemblin molt, 
emperò que siguin com a dues gotes d’aigua en tot no 
succeeix…  fins i tot en aquelles 
persones molt semblants, al po-
sar-les una al davant de l’altra i 
posar-se a parlar entre elles, es 
troben moltíssimes diferències…

  És una obvietat, dels milions de 
persones que habitam la terra 
totes podem resultar semblants 
en alguns aspectes, de la matei-
xa manera que en d’altres po-
dem ser totalment diferents.

Continuaré encara amb una altra obvietat. A les per-
sones ens agrada trobar-nos/reunir-nos per compartir 
una activitat -un esport, un entreteniment…-, també 

una ideologia o una religió, una creença… És a dir, les 
persones podem aparcar les nostres diferències, que 
tothom té en altres aspectes, per poder fer alguna cosa 
en comú, quelcom que ens commogui, ens interessi, 
ens atregui, ens faci sentir a gust… és també una obvie-
tat, les persones som el que s’anomenen éssers grega-

ris. 

I ara deixau-me que us faci unes pregun-
tes un tant personals. Si som éssers di-
versos, com és la diversitat que et tro-
bes en la teva vida quotidiana? Com són 
de diverses les persones del teu cercle 
més pròxim? Has tingut mai amistat 
amb una persona amb el color de la pell 
diferent a la teva, amb una persona que 
practiqui una religió diferent a la que tu 

practiques -si és el cas-, amb una persona 
amb diversitat sexual…?

          >> Seguiu llegint aquí

“SOCIETATS DIVERSES… MINORIES 
QUE VIUEN EN DIGNITAT?”

“LA IMPORTÀNCIA D’ESTAR BÉ”

Vull tractar un tema una mica dur i d’esperançador. Pot-
ser us sorprèn aquesta dada, però des del 2019, el suïci-
di s’ha convertit en la primera causa de mort dels joves 
a Espanya. Aquesta informació és terrorífica, però sem-
bla que ningú parla d’ella, probablement pel fet que 
segueix sent un tabú.

Què porta a la joventut, aquells que tenim milers d’opor-
tunitats i tota la vida al davant, a sentir-nos perduts i 
sense cap visió de futur? Doncs, reflexionem: portem 
des de la nostra infància escoltant que vivim en una 
crisi de la qual sembla que no podem sortir, arribem 

als 30 sense poder independitzar-nos perquè encara 
no tenim treball ni estabilitat, ens adonem que el pla-
neta ens està demanant auxili però veiem com sembla 
que no pot o no es vol fer-hi res, etc. Tot pareix molt 
fosc, i òbviament això no tan sols ens afecta a nosal-
tres, sinó que a la major part de la població. Llavors, 
per què sembla que estigui malament demanar ajuda? 
En la nostra societat, si “confesses” -sí, com si fos un 
pecat- que vas al psicòleg és possible que et mirin es-
tranyats.         

                                        >> Seguiu llegint aquí

Rita Ferrando

MILITANT DE LES JOVENTUTS D’ESQUERRA MENORQUINISTA

ÉS A DIR, LES PERSONES 
PODEM APARCAR LES 
NOSTRES DIFERÈNCIES 
PER PODER FER ALGUNA 
COSA EN COMÚ

Magí Muñoz

PROFESSOR

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-magi-munoz-societats-diverses-minories-que-viuen-en-dignitat/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-rita-ferrando-la-importancia-destar-be/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Ja està en marxa una nova edi-
ció de la “prestigiosa” fira tu-
rística “World Travel Market” i, 
com sempre, les Illes Balears hi 
han destinat una quantitat inde-
cent de diners per estar-hi pre-
sent, i han enviat una quantitat 
obscena de polítics de tot color 
a vendre les bondats de la nos-
tra terra. L’objectiu sempre és el 
mateix: omplir les nostres illes 
de turistes, com més millor i a 
qualsevol preu. 

Pareix que, segons ells, ja s’ha 
assolit un gran èxit; i així ho 
han anunciat 
amb tota la 
parafernàlia 
possible. 

L’any que ve 
es superaran 
els nombres 
de la tempo-
rada 2019 en 
arribada de 
turistes an-
glesos, en alguns casos fins un 
19% més. Cal recordar que el 
2019, últim any prepandèmia, 
arribaren a les nostres illes més 
de tres milions de turistes brità-
nics; tot un èxit pel que es veu.

Davant aquestes dates demoli-
dores és quan hom es demana 
si, com a balears, i en el nostre 
cas, com a menorquins, ja ens 
hem rendit del tot.

Per posar-nos en context, ja fa 
molts anys que des del progres-

sisme polític de les Illes Balears 
es reclama un nou model eco-
nòmic per a nosaltres. A

 més, abans d’esclatar la crisi de 
la covid, hi havia un consens, o 
si més no semblava que n’hi ha-
via, en que aquell model turístic 
estava quedant obsolet i era in-
sostenible. 

En esclatar la crisi de la covid 
ens van fer creure que podia 
ser un bon moment per afrontar 
aquest canvi que llavors s’anun-
ciava com imprescindible. Un 

govern ba-
lear de pro-
grés format 
per PSOE, 
Unides Po-
dem i Més 
per Mallor-
ca ho havia 
de fer pos-
sible.

L a  re a l i -
tat però, ha estat molt dife-
rent. Després de vendre’ns que 
s’obria un nou temps, amb noves 
oportunitats laborals com el te-
letreball, les energies alternati-
ves, etc, i de convèncer-nos que 
aquells temps foscos i insosteni-
bles de la massificació turística 
havien passat per sempre més, 
recordo al vicepresident Yllanes 
afirmant que, afortunadament, 
mai més tornaríem a estar com 
el 2019.

          >> Seguiu llegint aquí

L’envit del dictador bielorús, Lucaixenko, 
a la Unió Europea, en la darrera crisi mi-
gratòria dels darrers anys, aquesta vega-
da a les portes de  la frontera de l’Est, no 
es més que  l’intent d’aprofitar les debili-
tats d’Europa per part del que s’ha ano-
menat “darrer dictador” del continent.

Aquesta vegada la crisi s’ha plantejat 
com una reacció davant les sancions im-
posades per l’UE contra els personatges 
més visibles de la política a Bielorússia, 
als que es culpabilitza de la repressió 
brutal que s’exerceix a aquell país con-
tra l’oposició política i contra qualsevol 
intent de la població civil de mostrar la 
seva dissidència cap un sistema dicta-
torial que mostra una brutalitat creixent 
com més creix l’actitud de rebuig de la 
ciutadania.

El segrest, el mes de maig passat, per 
part de les forces aèries bielorusses, d’un 
avió de Ryanair en ruta des de Grècia a 
Lituània, amb l’excusa d’una suposada 
amenaça de bomba, mentre sobrevola-
va territori bielorús, per fer-lo aterrar a 
Minsk i així poder detenir un passatger, 
Roman Protasevich, un “bloguer” oposi-
tor al règim de Lucaixenko, ha traspassat 
totes les línies vermelles i ha obligat la 
Unió Europea a imposar dures sancions 
contra els dirigents polítics bielorussos, 
que han sulfurat el dictador, acostumat 
com està a imposar sempre la seva vo-
luntat per damunt de lleis i dels principis 
de legalitat internacional.

>> Seguiu llegint aquí

“JA ENS HEM 
RENDIT?”

“LA FORTALESA 
D’EUROPA 
AMAGA GREUS 
DEBILITATS”Simó Ferrando

CIUTADÀ DEL MÓN

Ramon Orfil

JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

JA FA MOLTS ANYS QUE DES 
DEL PROGRESSISME POLÍTIC 
DE LES ILLES BALEARS ES 
RECLAMA UN NOU MODEL 
ECONÒMIC PER A NOSALTRES
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https://www.psm-menorca.cat/article-opino-simo-ferrando-ja-ens-hem-rendit/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-la-fortalesa-deuropa-amaga-greus-debilitats/
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AGENDA

ASSEMBLEES
Assemblea Més per Menorca
Divendres 17 de desembre (18.00 h) als quarters d’es Mercadal.

Assemblea PSM – Més per Menorca
Dissabte 18 de desembre (17.00 h) als quarters d’es Mercadal.

Presentació del llibre a 
Ciutadella, a les 12.00 h. 
al Centre Cultural de Can 
Saura

•Ed. Muntaner i OCB

•Andreu Servera Moll, graduat en 
filosofia, política i economia

• Bep Joan Casasnovas, periodis-
ta i poeta

• Nel Martí, autor

• Presenta: Itziar Lecea Llufriu, 
periodista

 

PRESENTACIÓ LLIBRE • 11 DE DESEMBRE

Presentació del llibre a 
Maó, a les 19.00 h. a la 
Sala d’Actes del Museu 
de Menorca

• Ed. Muntaner i OCB

• Mateu Martínez, jurista i pro-
fessor associat UIB

• Bep Joan Casasnovas, perio-
dista i poeta

• Nel Martí, autor

• Presenta: Leonor Berja Riu-
davets, mestra
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