
L’Ajuntament de Ciutadella parti-
cipa en el projecte «Xerrem des 
Pla», una iniciativa sorgida de l’as-
sociació cultural «Junts as Pla», 
amb l’objectiu de revitalitzar Es 
Pla, i millorar la convivència ciuta-
dana de la zona que ocupa l’espai 
portuari i els carrers i barris que 
l’envolten. 

El projecte neix amb la voluntat 
d’obrir noves perspectives, gene-
rar enteniment i afavorir una di-
nàmica de canvi basat en el ben-
estar de les persones i la bona 

convivència. Xerrem des Pla serà 
el treball d’un equip de professi-
onals extern, dissenyat en quatre 
fases, que contempla entrevistes 
a persones, negocis i administra-
cions directament vinculades amb 
la zona; així com tallers oberts a la 
ciutadania i la creació d’un grup 
motor que serviran per dissenyar 
de manera col·lectiva el pla d’ac-
tuació per a la zona.

El projecte neix de la realitat que 
Es Pla de Ciutadella és una zona 
emblemàtica del municipi, on 

conviuen a l’actualitat diversos in-
teressos i inquietuds. 

La iniciativa s’inicia aquestes set-
manes i es realitzarà fins a prin-
cipis de l’estiu, tot i que el segui-
ment es perllongarà durant els 
mesos posteriors i fins acabar 
amb la resolució de les propostes.

Per poder-hi contribuir, a la pàgi-
na web de Junts as Pla s’ha obert 
un espai de contacte on qualsevol 
ciutadà por participar-hi (www.
juntsaspla.com/xerrem-des-pla).

‘XERREM DES PLA’
Iniciativa per repensar i revitalitzar Es Pla, i millorar 
la convivència i el benestar de les persones
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https://www.eliris.cat/2021/12/28/xerrem-des-pla-una-iniciativa-per-repensar-i-revitalitzar-es-pla-i-millorar-la-convivencia/
https://www.eliris.cat/2021/12/28/xerrem-des-pla-una-iniciativa-per-repensar-i-revitalitzar-es-pla-i-millorar-la-convivencia/
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DIES INTERNACIONALS

DIES PER SEGUIR PERSISTINT



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA 
PROTECTORA D’ANIMALS DE CIUTADELLA
L’Ajuntament de Ciutadella ha signat dos 
convenis amb la Protectora d’Animals de 
Ciutadella. Aquests dos acords perme-
ten, per una banda, recolzar amb 3.000 
euros la tasca de manteniment i control 
de les colònies de moixos i el manteni-
ment del refugi per a gats abandonats, i 
per altra banda, promoure el voluntariat 
jove a aquesta instal·lació.

El primer dels convenis signats ha de 
permetre a la Protectora d’Animals de 
Ciutadella (PAC) continuar amb les cam-
panyes d’esterilització d’animals de les 
colònies en la via pública, seguir amb 
l’atenció a les necessitats d’aquestes co-
lònies en la mesura que les capacitats 
econòmiques i de voluntaris ho perme-
tin, i persistir en el control de colònies, 
la reubicació d’aquestes i la captura de 
moixos en la via pública. El conveni apor-
ta 3.000 euros a la PAC per a aquestes 
tasques, ja que l’Ajuntament no disposa 
de mitjans humans ni de pressupost sufi-
cient per a aquest manteniment.

                   > Seguiu llegint
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NETEJA D’UNA ZONA 
VERDA MUNICIPAL DEL 
CARRER FERRERS, AL 
POLÍGON INDUSTRIAL
L’Ajuntament de Ciutadella, a través de l’empresa Exca-
vaciones Moll, ha dut a terme la neteja, retirada de resi-
dus i desbrossament d’una zona verda del polígon indus-
trial. Concretament, l’espai on s’ha actuat està ubicat al 
carrer Ferrers.

Les tasques es van adjudicar per un import total de 
2.236,14 euros, i es van acabar recentment. Aquesta ac-
tuació dóna continuïtat a la feina realitzada en els darrers 
anys per netejar i recuperar les zones verdes públiques 
del polígon, un espai de tots i que mereix estar en un bon 
estat.

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53846
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=53846
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CIUTADELLA

SEMBRA DE 83 
NOUS ARBRES A 

CIUTADELLA 
Recentment s’han iniciat les feines de sem-

bra de 83 nous arbres a diversos carrers i 
zones verdes de Ciutadella, gràcies al finan-
çament del Consell Insular de Menorca, mit-
jançant el PROJECTE ITS 2019-113 #Bgreen-

Menorca, finançat per l’impost sobre estades 
turístiques a les Illes Balears. 

En concret, se sembraran 63 arbres en els 
escocells buits dels carrers i 20 en dues 

zones verdes del municipi, d’un total de 16 
espècies diferents. 

> Seguiu llegint

La Biblioteca de Ciutadella ofereix el pro-
grama “Acompanyament digital”, una ini-
ciativa dirigida als col·lectius o ciutadans/
es amb escasses habilitats informàtiques o 
tecnològiques, i que es volen introduir en 
aquest món per realitzar gestions, tràmits o 
simplement per conèixer-ne més coses.

La persona encarregada de prestar aquest 
assessorament és un formador-facilitador 
amb coneixements informàtics que un dia 
per setmana atén a totes les persones in-te-
resssades a la biblioteca. 

L’horari d’atenció és els dimecres de 10 a 13 
h, i en aquest temps es dóna suport digital i 
ajuda en la gestió de tràmits amb l’adminis-
tració, ma-neig de dispositius mòbils, utilit-
zació d’aplicacions, gestió del correu elec-
trònic, etc. 

Les persones interessades s’han d’apuntar 
prèviament a la biblioteca.

SERVEI D’ASSESSORAMENT DIGITAL
És una iniciativa adreçada als     
col·lectius o ciutadans/es amb 
escasses habilitats informàtiques 
o tecnològiques

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57882
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Un any més, la Constitució Es-

panyola serà objecte d’exalta-

ció i defensa fanàtica per part 

d’aquells que es resisteixen a res-

pondre a les demandes nacionals 

dels nostres pobles. Han passat 

43 anys d’ençà d’un referèndum 

constitucional, condicionat per la 

transició imposada per l’estructura fàctica -herència del franquisme- i amb la 

monarquia borbònica al capdavant.

Una Constitució que va deixar tancats els drets dels nostres pobles, com s’ex-

pressa en les mateixes línies del seu text, que negava la realitat plurinacional i 

els consegüents drets nacionals de les nostres nacions respectives. Una Cons-

titució que ha estat font d’enfrontaments i de patiment al llarg d’aquestes dè-

cades.

Temps enrere, les constitucions tenien un objectiu fonamental: protegir els 

drets civils i polítics de la ciutadania. Espanya també n’ha estat l’excepció, en 

aquest sentit. El famós “todo atado y bien atado”, ho diu absolutament tot: els 

nostres drets com a nacions estan lligats de mans i peus.

En el marc d’aquesta Constitució va sorgir un model autonòmic de descentra-

lització. Aquest model no tan sols està esgotat, i en molts aspectes incomplert, 

sinó que, a més, ha experimentat nombroses laminacions unilaterals per part 

de l’acció legislativa del Congrés dels Diputats (LOAPA, acció de lleis orgàni-

ques...) i per la permanent intervenció invasora d’un Tribunal Constitucional 

convertit en un instrument de recentralització de l’Estat.

>>>> Seguiu llegint

43è aniversari de la Constitució Espanyola

Declaració dels partits sobiranistes 
de la Llotja de Mar

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1976/
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AMPLIACIÓ DEL 
GERIÀTRIC DE 
FERRERIES

Aquesta reforma donarà allot-
jament a partir de les pròximes 
setmanes a 13 persones amb de-
pendència que es trobaven en 

llista d’espera. Ferreries aposta 
per l’acompanyament social en 
aquests moments tan compli-
cats.

MAÓ FA UN ESTUDI 
SOBRE LA SITUACIÓ 
DE LA PROSTITUCIÓ     
A LA CIUTAT
El 19 de desembre es va presentar a l’Ajun-
tament de Maó, el diagnòstic exploratori 
elaborat per Metges del Món sobre la pros-
titució i el tràfic de persones amb finali-
tats d’explotació sexual a Maó. La regidora 
d’Igualtat, Participació Ciutadana i Coope-
ració, Catalina Ferrer, va assenyalar que “la 
prostitució és una de les causes que repro-
dueixen la desigualtat i estimulen la vio-
lència”, i va afegirt que aquest estudi “ens 
permetrà millorar l’atenció, la detecció i la 
derivació als serveis especialitzats”.   

                    > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT DES 
CASTELL INICIA LA 
CONSTRUCCIÓ DELS 
LAVABOS PÚBLICS 
Els lavabos s’estan construint a la parcel·la 
del Centre Cultural Es Soleiet, i serviran per 
donar servei a l’alumnat de les escoles mu-
nicipals i a tota la ciutadania. Els banys se 
situaran a la cantonada aixamfranada entre 
la plaça de s’Esplanada i el carrer Sant Ig-
nasi. 

El projecte contempla rebaixar el terreny 
fins al nivell de vorera, eliminant barreres 
arquitectòniques, i el recinte s’adaptarà al 
xamfrà existent.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1988/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1974/
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CONSELL INSULAR

EL CONSELL PRESENTA EL PROJECTE DE LA CARRETERA GENERAL
La consellera de Mobilitat, Francesca 
Gomis i la directora insular de Carre-
teres, Elena Vilchez, van presentar la 
reforma de la carretera general. El pro-
jecte està dividit en dos trams: el pri-
mer d’Alaior a l’Argentina i el segon de 
l’Argentina a Rafal Rubí. 

En aquesta exposició pública es pre-
sentaren els plànols de cada tram i es 
va respondre a les preguntes dels as-
sistents. 

               > Seguiu llegint

900.000€ PER PODER 
IMPULSAR AL SECTOR 
PRIMARI DE MENORCA
El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, 
Josep Juaneda, i el conseller d’Economia i Territori, 
Josep Pastrana, va presentar el 18 de desembres les 
novetats de les accions conjuntes adreçades a fomen-
tar el sector primari. D’aquesta manera, es segueix 
potenciant un sector clau per a l’economia i la preser-
vació de Menorca per tal que pugui fer front els nous 
reptes que tenen plantejats i seguir fent viables els 
seus negocis.

               > Seguiu llegint

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.

> Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA APOSTA PER REFERMAR 
EL FUTUR COM A RESERVA DE BIOSFERA

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1986/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1985/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1969/
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PARLAMENT

RECLAMAM L’ATENCIÓ 
PRESENCIAL DE 
L’IBAVI A CIUTADELLA
Durant el ple del Parlament que es va cele-
brar el passat 30 de novembre, la diputada de 
Més per Menorca, Patrícia Font, ha preguntat 
al conseller d’Habitatge, Josep Marí, sobre el 
restabliment de l’atenció presencial del servei 
de l’IBAVI a Ciutadella amb un mínim d’un dia 
per setmana.

                               > Seguiu llegint

PROPOSAM LA CREACIÓ 
D’UN SOSTRE DE PLACES 
TURÍSTIQUES PER REDUIR LA 
MASSIFICACIÓ TURÍSTICA 
Hem registrat al Parlament, una proposta per permetre 
al Consell de Menorca crear i gestionar una borsa de 
places turístiques. La proposta s’ha incorporat com a 
esmena al projecte de Llei de Consells Insulars i, per 
tant, té força de llei. L’entrada en vigor d’aquesta pro-
posta suposaria que no es podrien crear noves places 
turístiques a Menorca: només seria possible si abans es 
donessin de baixa altres places existents

                  > Seguiu llegint

Les negociacions entre Més per Menorca i el Govern 
per als pressupostos per al 2022 es van tancar amb el 
suport dels menorquinistes als comptes autonòmics a 
canvi d’incloure quatre milions d’euros als pressupostos 
per finançar projectes clau per a Menorca i sis milions i 
mig més a través dels Fons Europeus. 

Segons explicava Josep Castells, portaveu dels menor-
quinistes al Parlament, “Més per Menorca demostra una 
vegada més que és un instrument eficaç per traslladar 
les demandes més importants i garantir millores per 
Menorca”.

> Seguiu llegint

ACONSEGUIM 10 MILIONS D’EUROS PER MENORCA 
Se signa un acord amb el Govern per als pressupostos per al 2022 de 
les Illes Balears per finançar projectes clau per a l’illa

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1968/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1971/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1983/


22,5 MILIONS D’EUROS DIRECTES PER 
A MENORCA ENTRE LES ESMENES    
DEL SENADOR VICENÇ VIDAL ALS PGE

El senador de les Illes 
Balears, Vicenç Vidal, ha 
presentat més de 60 es-
menes als Pressuposts 
Generals de l’Estat. 

La majoria de les inver-
sions que proposa Vidal 
són de contingut auto-
nòmic, mentre que d’al-
tres són d’àmbit insular. 

En el cas de Menorca, 
són cinc les esmenes 
que, per valor de 22,5 
milions d’euros, prete-
nen donar un impuls del 
finançament estatal de-
dicat a l’illa.

    > Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca ESPANYA

PSM - Més per Menorca # 9  

LA MENORCA TALAIÒTICA REBRÀ 
UN MILIÓ D’EUROS DE L’ESTAT, 
ENTRE ALTRES PROJECTES
Més per Menorca celebra que el senador de designació autonòmica 
per les Illes Balears, Vicenç Vidal, hagi assolit, en el marc de les ne-
gociacions de suport als Pressupostos Generals de l’Estat -PGE- de 
2022, quatre grans fites que beneficien les Illes Balears: el traspàs de 
les competències de Costes a la CAIB durant l’any que ve amb una 
reunió tècnica entre la Conselleria de Medi Ambient i l’estat dins el 
primer trimestre; un milió d’euros per a la protecció de la posidònia a 
les Illes Balears; 300.000 euros per al foment de la llengua catalana 
com a eina de cohesió social; i un milió d’euros per al pla de gestió de 
la candidatura de Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la 
UNESCO.

                                        > Seguiu llegint

El conveni de carreteres, la Menorca Talaiòtica, el Camí de Cavalls, la nova 
Torre de control de l’aeroport o la cessió de la finca d’Alforí, entre elles

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1989/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1990/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Fa més de 25 anys el doctor Sanuy, en una de les se-
ves classes d’ecologia, ja ens explicava el concepte de 
capacitat de càrrega d’un ecosistema. En principi, el 
concepte de capacitat de càrrega s’empra en l’àmbit 
de l’ecologia, però també és aplicable a l’espècie hu-
mana. 

Si la capacitat de càrrega és 
el nombre màxim d’exemplars 
d’una espècie que un determi-
nat hàbitat pot suportar inde-
finidament, quan el nombre de 
membres d’una espècie supera 
un cert valor, els recursos que en 
permeten el sosteniment dismi-
nueixen fins que el creixement 
s’inverteix i l’espècie pot desa-
parèixer.

Si volem aplicar el concepte de capacitat de càrrega a 
l’espècie humana haurem de tenir en consideració di-
ferents factors: els recursos naturals utilitzats, els resi-
dus generats, les tecnologies emprades, l’organització 
social establerta, etc. 

I també haurem de considerar que el nombre màxim 
de persones que pot suportar un territori depèn de les 
necessitats que aquestes vulguin satisfer, quines tec-
nologies utilitzin i durant quantes generacions vulguin 
perdurar.

La situació de saturació que avui en dia 
viuen molts territoris del nostre planeta 
ens fa pensar que hi ha determinades 
zones on la capacitat de càrrega està 
a punt d’arribar al seu punt màxim o 
fins i tot ja s’ha superat. A partir de les 
informacions i dades que ja fa temps 
que surten sobre Menorca, algunes de 
les quals es poden consultar al web 
de l’OBSAM, crec que Menorca també 
és un territori que pateix un excés de 

pressió en molts àmbits i per això s’han 
de prendre decisions valentes que ens ajudin a revertir 
aquesta situació per no arribar a superar la capacitat 
de càrrega que té Menorca, tot i que des del meu punt 
de vista en alguns casos ja hi hem arribat.

          >> Seguiu llegint aquí

“ENS ESTEM PASSANT?”

“INOPERÀNCIA, OCULTACIÓ I DESGAVELL”

Aquests dies els mitjans en van plens. L’Ajuntament 
d’Alaior pretén aprovar una llicència que doni el vist i 
plau a la reforma dels dos hotels de Son Bou. No entra-
ré, no vull entrar, en el fons de la qüestió, hi ha persones 
més expertes que jo que ja ho han fet o ho faran.

Aleshores, més enllà de les propostes concretes, vull 
comentar-vos el que per a mi és subjacent a tot aquest 
assumpte: l’absoluta inoperància de la majoria munici-
pal del Partit Popular. El tema està sobre la taula des 
de fa més de quatre anys, i en tot aquest temps no tan 
sols no han aportat cap solució, sinó que, forçant la 
llei, han amagat a la ciutadania les gestions que s’han 

fet al respecte. A la inoperància hi afegim l’ocultació. 
Així el mateix GOB ha anunciat una demanda contra 
l’Ajuntament per amagar l’expedient sobre la reforma 
dels hotels. Per si tot això no fos ja prou greu, els ala-
iorencs i alaiorenques ens hem hagut d’assabentar per 
la premsa que el Partit Popular voldria que la reforma 
permeti el manteniment de places a costa d’augmentar 
el terreny edificat i ocupant més territori mitjançant la 
modificació del PTI, suposant això la superposició dels 
interessos d’un particular per sobre de la resta.  
       

                                        >> Seguiu llegint aquí

EL CONCEPTE DE CAPACITAT 
DE CÀRREGA S’EMPRA EN 
L’ÀMBIT DE L’ECOLOGIA, 
PERÒ TAMBÉ ÉS APLICABLE A 
L’ESPÈCIE HUMANA

Oriol Baradad
LLICENCIAT EN CIÈNCIES AMBIENTALS I PROFESSOR DE SECUNDÀRIA

Fanni Riudavets

MESTRA D’E.I. I PSICOPEDAGOGA

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-oriol-baradad-ens-estem-passant/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-fanni-riudavets-inoperancia-ocultacio-i-desgavell/
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Si es compleix la planificació 
d’AENA i ENAIRE, el mes de 
març hauria d’entrar en funcio-
nament la nova torre de control 
virtual de l’aeroport de Menor-
ca. Veurem si realment aquesta 
previsió es compleix, perquè ara 
mateix, a tres mesos vista, els 
dubtes encara són molt grans.

Com que l’alarma per la incer-
tesa d’aquest nou model ha es-
tat abanderada sobretot pel sin-
dicat CCOO, algú podria pensar 
que ens trobam davant un con-
flicte laboral, però no és així. El 
sindicat ma-
joritari dels 
treballadors 
de l’aeroport 
de Menorca 
en tot cas 
ha fet d’al-
taveu d’una 
preocupació 
que compar-
teixen molts 
tècnics i el 
personal que haurà de treballar, 
directament o indirectament, en 
l’operativa de la torre virtual.

Alerta: s’ha d’entendre que quan 
parlam d’incertesa sobre la tor-
re virtual no ens referim a la se-
guretat de la navegació aèria, 
garantida per uns controls in-
tensos i estrictes a nivell inter-
nacional. Del que parlam és de 
la possibilitat de mantenir el 
trànsit aeri i de la capacitat de 
resposta davant imprevists sen-
se aturar-lo.

Un dels principals hàndicaps 
que observen els tècnics de l’ae-
roport de Menorca en el crono-
grama proposat per a l’entrada 
en funcionament del nou siste-
ma virtual és la falta de temps 
per adaptar-se al canvi. No dis-
cuteixen que la formació teòrica 
es pugui fer en poc temps, però 
veuen massa just el temps de 
transició. Amb el sistema actual, 
el personal actua de manera gai-
rebé automàtica perquè té els 
coneixements incorporats per la 
pràctica diària. Per aconseguir 
el mateix amb el nou model, ne-

cessitaran 
temps, i és 
el que no 
veuen. Te-
nen por de 
no poder 
fer front a 
la intensitat 
de la nave-
gació aèria 
que suporta 
l ’aeroport 

a l’estiu, quan encara no haurà 
passat mig any des de l’entrada 
en funcionament de la torre vir-
tual.

Els tècnics de manteniment 
plantegen dubtes raonables so-
bre el temps que necessitaran 
per resoldre una incidència de 
funcionament d’algun element 
central del nou sistema, com per 
exemple la càmera que donarà 
visibilitat als controladors.

          >> Seguiu llegint aquí

Supòs que imbuït per l’esperit nadalenc, 
el Rei Emèrit, des del seu refugi a Abu 
Dhabi ha fet publica la seva intenció de 
tornar a Espanya, preferiblement per Na-
dal,  i la veritat és que m’ha sorprès , fins 
i tot venint d’un personatge com Juan 
Carlos, capaç de generar situacions que 
semblarien inversemblants si no vingues-
sin de “sa seva emèrita majestat”.

L’ex rei Borbó, te entre altres mèrits, 
dubtosos mèrits hauria de dir, el de ser 
l’ex cap d’estat d’un país de la civilitzada 
Europa, que està subjecte a més inves-
tigacions administratives i judicials, per 
part de la justícia d’estats tan diversos 
com son Suïssa, Gran Bretanya i la matei-
xa Espanya.

Fa tres anys, el fiscal suís Yves Bertossa, 
va obrir diligències judicials a partir del 
registre d’una entitat financera a Gine-
bra, que va permetre trobar documen-
tació que suposadament lligaria Juan 
Carlos amb un compte bancari secret, al 
que es van transferir 65 milions de dòlars 
provinents de l’Aràbia Saudí. En el for-
mulari d’ingrés de la transferència, feta 
des del Ministeri de Finances Saudí, sem-
bla que sols hi figuraria la referència a un 
“pur regal” del Rei Abdalà bin Abdelaziz 
al seu “germà” Juan Carlos de Borbón.

La noticia de dilluns passat de l’arxiu, per 
part de la fiscalia suïssa, de la investiga-
ció conté un altre cop amagat contra l’ex 
monarca atès que, si be decideix arxivar 
el cas, ho fa deixant clar que “constata la 
voluntat d’encobrir” la donació dels 65 
milions, encara que no pot demostrar un 
vincle amb les obres de l’AVE a la Meca. 
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