
La sessió municipal solemne de 
Sant Antoni, que se celebrà el 16 de 
gener al Teatre des Born, va girar 
al voltant de la figura del mestre i 
pedagog Pere Melis, qui rebé a títol 
pòstum la medalla d’Or de Ciutade-
lla. Una distinció que recollí, emoci-
onada, la seva família i que reconeix 
la seva aportació en l’estudi i la di-
vulgació de la llengua catalana.

Pere Melis va néixer a Ciutadella 
l’any 1924. Va partir molt jove cap a 
Osca i més tard va exercir la docèn-
cia a Madrid. Va estar 24 anys fora 
de Menorca I a la tornada a Ciuta-
della va redescobrir la seva terra i 
la seva llengua. Des de finals dels 
anys setanta es dedicà a estudiar i 
divulgar la cultura menorquina. La 
seva època més reconeguda són els 
22 anys (del 1981 fins a 2003) on va 
dirigir la secció Espipollant del diari 
Menorca. 

En aquella etapa va escriure més de 
7000 articles sobre el dialecte me-
norquí. Ha rebut grans reconeixe-
ments a la seva carrera com el del 
consell insular de Menorca o el pre-
mi Ramon Llull. 

Més informació i fotos de l’acte en 
els següents links

• Enllaç 1 (Ajuntament Ciutadella)

• Enllaç 2 (Menorca Al Dia)

• Enllaç 3 (Ib3)

• Enllaç 4 (Wikipedia)

UN SANT ANTONI EN 
HONOR A PERE MELIS PONS

Ciutadella li lliura la Medalla d’Or póstuma com a reconei-
xement a la seva gran tasca en la divulgació de la llengua

Full informatiu del PSM-Més per Menorca
Ciutadella | Gener | 2022 
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http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58159
https://menorcaaldia.com/2022/01/16/ciutadella-entrega-la-medalla-de-oro-postuma-a-pere-melis-pons/
https://ib3.org/ciutadella-entrega-la-seva-maxima-distincio-al-mestre-i-pedagog-pere-melis
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pere_Melis_Pons
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DIADA DEL POBLE DE MENORCA

LA NOSTRA 
DIADA
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El vespre del 16 de gener, 

Més per Menorca es va re-

unir amb els seus adherits i 

adherides a la Sala Sant Jo-

sep de Ciutadella per com-

memorar la Diada del Poble 

de Menorca. L’acte tenia 

l’objectiu de reivindicar la 

identitar menorquina i recla-

mar major autogovern per a 

la nostra illa.

Eduard Riudavets, secretari d’organització del partit, presentà l’acte en el que el 

coordinador general del partit, Damià Moll, donà a conèixer el manifest Volem 

eines per construir el nostre futur. 

El manifest posà en valor el Consell Insular com a “element imprescindible per 

poder treballar amb visió de futur en favor de Menorca” i afirma que “des de les 

institucions de Menorca i amb la mobilització permanent de la ciutadania, s’ha 

pogut resistir l’embat d’unes tendències globals, uniformitzadores i especulati-

ves que amenaçaven i amenacen de convertir Menorca simplement en un destí 

turístic totalment dependent de l’exterior”.  

• Consulteu aquí més informació i el maniest sencer 

Més per Menorca reivindica 
més autogovern en la Diada 
del Poble de Menorca
“Per enfrontar-se a les tendències que se’ns imposen des 
de l’exterior cal que Menorca disposi de la màximes quotes 
d’autogovern. Hem de poder fer la nostra pròpia política 
econòmica, fiscal, territorial, energètica i social”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2006/
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OBRES DE MILLORA 
DE LA PASSAREL·LA 
DEL TORRENT DE 
CALA GALDANA

L’Ajuntament de Ciutadella està 
ultimant els darrers detalls de 
les obres de millora d’un segon 
tram de la passarel·la del torrent 
de Cala Galdana, a la urbanitza-
ció de Serpentona. L’actuació ha 
consistit, fonamentalment, en 
l’adequació de la passarel·la de 
fusta del riu, que es trobava molt 

deteriorada. Ara, atès que la 
conservació de la fusta és força 
costosa, s’ha procedit a substi-
tuir-la per paviment de formigó 
estampat, allà on la passarel·la 
està recolzada sobre l’estructura 
de formigó del moll.

> Seguiu llegint

ACTIVADES LES  
20 LLICÈNCIES 
TEMPORALS DE TAXI 
PER A L’ESTIU DE 2022
Aquesta mesura vol servir per absorbir l’in-
crement de la demanda d’aquest tipus de 
transport en els darrers anys, a més d’apos-
tar per una renovació dels vehicles per 
aconseguir paràmetres més sostenibles 
mediambientalment.

El Pla d’actuació en matèria de transport 
públic de viatgers en vehicle turisme, apro-
vat el passat 27 de desembre, per als anys 
que van del 2022 al 2025 posa en marxa 
les llicències temporals de taxi al municipi.  

                    > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT 
RENOVA DIFERENTS 
PARCS INFANTILS   
DE CIUTADELLA I 
CALES PIQUES
L’Ajuntament de Ciutadella ha iniciat el pro-
cés de millora del parc infantil de Cales Pi-
ques. Amb un pressupost de 82.000 euros, 
està previst que s’instal·li un paviment de 
cautxú a tota la zona de joc, posar a punt els 
jocs existents, instal·lar una caseta de llenya, 
substituir l’enreixat de les porteries i de la 
zona del camp de futbol, condicionament 
del camp de bàsquet i reparació dels bans 
de ciment.

> Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=57985
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58082
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58286


CIUTADELLA ORGANITZARÀ 
UNA SETMANA DEL TEATRE
L’Ajuntament de Ciutadella organit-
zarà una Setmana del Teatre al mu-
nicipi per donar visibilitat a la gran 
riquesa escènica de la ciutat, refor-
çar el teixit teatral i promoure un in-
crement de l’accés de la ciutadania 
a la vida cultural. La iniciativa tindrà 
lloc entre els dies 19 i 27 de març, i 
comptarà amb la participació dels 
quatre teatres de Ciutadella: Teatre 
des Born, Teatre de Calós, Casino 
Nou i Teatre de Sant Miquel.

El mes de març hi ha dues dates sig-
nificatives en el món del teatre: el 27 
de març se celebra el Dia Mundial 
del Teatre, i el 20 de març és el Dia 
Internacional de les Arts Escèniques 
per a la Infància i la Joventut. El món 
del teatre sempre ha tingut una im-
portància molt gran en la vida cultu-
ral de Ciutadella. 

              > Seguiu llegint
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SIGNATS ELS PRIMERS 
TRES CONVENIS 
D’APADRINAMENT DE 
ROTONDES MUNICIPALS
Cada conveni té una durada de quatre anys des de la 
signatura, i preveu totes les feines que s’han de fer en 
aquella rotonda en concret. Aquesta iniciativa respon a 
l’interès d’algunes empreses de patrocinar el manteni-
ment i les millores en algunes rotondes del municipi a 
canvi de publicitat. 

D’aquesta manera, s’obria una col·laboració entre l’Ajun-
tament de Ciutadella i les empreses o entitats, de la qual 
se’n beneficia el manteniment de la ciutat i que, a més, 
suposa una promoció per al sector econòmic i social.

     > Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58278
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58295


COMENCEN LES OBRES DE LA NOVA 
SALA MULTIFUNCIONAL DEL CENTRE 
CULTURAL ES SOLEIET A ES CASTELL
Ja han començat les obres de cons-
trucció de la nova sala polivalent del 
Centre Cultural Es Soleiet, que acull 
les classes de les escoles municipals 
de música i pintura.

El nou edifici oferirà la façana prin-
cipal a la plaça de s’Esplanada, i la 
nova sala disposarà de 140 m .

Interiorment, la sala es podrà emprar 
com un gran espai diàfan i també es 
podrà subdividir, creant fins a quatre 
espais diferenciats mitjançant tanca-
ments lleugers en acordió.

També comptarà amb un cinquè 
espai destinat a magatzem i cui-
na. D’aquesta manera, el nou equi-
pament oferirà una gran versatilitat 
i podrà acollir una àmplia varietat 
d’activitats.

              > Seguiu llegint
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ALTA PARTICIPACIÓ PER 
A DECIDIR ELS NOUS 
USOS DE L’ANTIGA    
NAU SEAT DE MAÓ
Més de 300 persones han participat en la primera fase 
del procés participatiu per proposar els possibles usos 
futurs de l’antiga nau de la Seat de Maó, que hem posat 
en marxa des de la regidora de Participació Ciutadana, 
encapçalada per Catalina Ferrer. Aquesta primera fase 
s’ha dut a terme en línia, mitjançat un qüestionari web, 
i també de forma presencial, amb punts participatius a 
l’Ajuntament i a diferents entitats. A més, s’han realitzat 
qüestionaris a peu de carrer i s’han fet diversos tallers de 
reflexió oberts a tothom.

     > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2012/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2001/
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AJUNTAMENTS - POBLES

L’ENTESA DES MERCADAL 
CRITICA LA DEFICIENT 

GESTIÓ EN LA NOVA 
PISCINA MUNICIPAL

Per una banda, per atorgar el final d’obra i la llicència 
d’activitat s’han hagut de subsanar nombroses deficièn-

cies detectades pels tècnics municipals quan ja s’havia 
donat l’obra per acabada. Cada vegada que des de l’En-
tesa s’ha demanat a l’equip de govern sobre la subsana-

ció d’aquestes deficiències ens han contestat que ja esta-
va pràcticament tot resolt. No obstant, han anat passant 

una setmana rere l’altra i seguim igual que el dia de la 
inauguració, el passat 8 de juliol. A més, creim que l’equip 

de govern hauria de donar explicacions a la ciutadania. 

> Seguiu llegint

Arran de la no continuïtat electoral 
de l’agrupació unitària Junts per 
Lô, el grup Més per Menorca-Ala-
ior manifesta que comparteix les 
motivacions que han portat a 
aquesta decisió. Així i tot, conside-
ram que Junts per Lô ha estat una 
eina fonamental i absolutament 
necessària per frenar les nefastes 
polítiques del Partit Popular.

Junts per Lô ha treballat ferma i 
constantment pel benestar i pros-
peritat dels alaiorencs i alaioren-
ques. Des de Més per Menorca 
agraeixen la feina feta per tantes 
persones que han col·laborat amb 
el projecte i en especial als re-
gidors i regidores, així com a les 
dues persones que han encapça-
lat les candidatures: Llorenç Pons 
i Maria Camps. La feina de Junts per Lô ha estat un mur de contenció contra la manca de gestió, previsió i 
sentit comú de les polítiques del Partit Popular. El llegat que deixa l’agrupació és un símbol de coherència, 
esforç i constant treball per als alaiorencs i alaiorenques que ha esdevingut un referent per a totes les forces 
progressistes.              
              > Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA-ALAIOR SERÀ 
PRESENT A LES ELECCIONS DEL 2023
L’agrupació menorquinista no tanca la porta al diàleg amb altres formacions

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2011/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1992/
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CONSELL INSULAR

ELS TALAIOTS DE MENORCA 
ES TORNEN A ENCENDRE 
PELS DRETS HUMANS
El passat dia 15 de gener el Consell 
Insular de Menorca es va adherir per 
quart any consecutiu, a la iniciativa 
original del Consell Insular de Mallorca 
“Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de 
la Mediterrània: Un cant pels Drets Hu-
mans”. Una acció que s’inclou al pro-
grama d’activitats del Dia de Menorca, 
ja que és un acte obert al públic.

L’objectiu de l’acte va ser, per una 
banda, sensibilitzar la ciutadania en la 
defensa dels drets humans, com a su-
port de les persones refugiades que 
es veuen obligades a emigrar per a 
trobar noves llars; i per altra banda, 
aprofitar i recrear el que podria haver 
estat la comunicació visual entre as-
sentaments talaiòtics durant la prehis-
tòria de Menorca.

            > Seguiu llegint

CONSELL I AJUNTAMENTS 
RETEN HOMENATGE 
A LES VÍCTIMES 
MENORQUINES ALS 
CAMPS D’EXTERMINI NAZI
L’esdeveniment, organitzat pel Departament de Cultura, 
s’iniciarà amb els parlaments del Vicepresident i Conseller 
de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Ma-
ria, i de la batlessa de Ciutadella, Joana Gomila, i seguirà 
amb la ponència “Migrants i refugiades: persones sense 
dret a tenir drets”, a càrrec de José Javier Ordóñez Eche-
verría, doctor en Dret. 

Ordoñez Echevarría (Pamplona/Iruña, 1973), estudià dret i 
filosofia i és doctor en dret per la Universitat de Barcelona.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1993/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2009/


JORNADA PER TRACTAR ELS PRINCIPALS 
REPTES QUE AFRONTA MENORCA EN MOBILITAT
Ens trobem a les primeres etapes d’una 
transformació gegantina en l’àmbit de 
la mobilitat. Les noves tecnologies per-
metran el desenvolupament de nous sis-
temes de mobilitat més intel·ligents, se-
gurs, nets i inclusius, que convertiran les 
nostres ciutats i territoris en llocs més 
saludables on viure.

En el context actual relacionat amb els 
Fons de Regeneració de la Unió Europea, 
s’està promovent un canvi profund dels 
nostres sistemes de mobilitat i transport, 
cap a sistemes amb cada vegada menor 
impacte mediambiental, tant de gasos 
d’efecte hivernacle com de soroll, i molt 
més digitalitzats, cosa que permetrà una 
optimització molt més intel·ligent dels 
diferents modes de mobilitat en l’àmbit 
urbà i interurbà, cosa que permetrà el 
desplegament del vehicle connectat, au-
tònom/automatitzat, vehicle compartit 
o altres onceptes                   

      > Seguiu llegint
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JUANEDA PRESENTA 
EL CAMÍ DE CAVALLS A 
FITUR COM A INSÍGNIA 
DE L’ECOTURISME 
El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del 
Consell Insular, Josep Juaneda, es va traslladar el dime-
cres, 19 de gener, a Madrid per a exposar el Camí de Ca-
valls com atractiu impulsor del turisme respectuós amb 
l’entorn a FITUR. 

L’acte va tenir lloc a l’estand del Ministeri d’Agricultu-
ra, Pesca i Alimentació. En la presentació, Juaneda va 
destacar que la incorporació l’any 2009 del camí en la 
Xarxa Nacional de Camins Naturals impulsada pel minis-
teri, va ajudar a la seva recuperació i desenvolupament 
sostenible.

               > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2013/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2007/
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PARLAMENT

EL PARLAMENT APROVA 
L’ESMENA DE MXME QUE 
PREVEU L’OBERTURA 
DELS CENTRES FORA DE 
L’HORARI LECTIU
Els centres escolars públics podran aprovar 
plans d’obertura més enllà de l’horari lectiu, 
tant per a la utilització de les seves instal·laci-
ons com per a la formació permanent de famí-
lies o de la comunitat en general. 

Així ho va aprovat per unanimitat el Parlament 
a proposta de Més per Menorca, qui ha pre-
sentat una esmena en aquest sentit (número 
8906) a la ponència de la nova llei d’educació.

                               > Seguiu llegint

Més per Menorca centrarà la seves ini-
ciatives al Parlament els pròxims mesos 
en combatre un dels principals i més 
urgents problemes als quals s’enfron-
ten els ciutadans de les Illes: les dificul-
tats per accedir a una vivenda digna.

El diputat Josep Castells va expli-
car, després de la Junta de Portaveus 
d’aquest dimecres que, a la proposició 
de llei ja presentada, s’hi sumarà una 
interpel·lació d’urgència i una moció 
al respecte. A més, el pròxim dimarts 
dia 1r de febrer, Més per Menorca de-
manarà a la presidenta Armengol i a la 
consellera sobre qüestions relatives a 
l’emergència de l’habitatge. 

D’una banda, Patrícia Font va assenya-
lar les mancances del Bo Jove –que re-
centment ha aprovat el Govern espa-
nyol–  i com aquesta mesura no dona 
resposta a les necessitats juvenils, i Jo-
sep Castells demanarà explicacions per 
l’endarreriment de la Llei Estatal d’Ha-
bitatge

> Seguiu llegint

PRIORITAT A LES QÜESTIONS D’HABITATGE 
Més per Menorca suma a la proposició de llei ja presentada, 
una interpel·lació d’urgència i una moció al respecte

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1997/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2014/


PACTE AMB EL GOVERN QUIN SERÀ EL MODEL 
LINGÜÍSTIC DE LA NOVA LLEI EDUCATIVA
El passat mes de gener es va 
reprendre la tramitació par-
lamentària de la primera Llei 
d’Educació de les Illes Balears, 
que es va iniciar el passat 25 de 
novembre. En aquest procés, 
Més per Menorca ha arribat a 
un acord amb el Govern sobre 
el model lingüístic de la nova 
llei educativa.

L’entesa entre els menorquinis-
tes i els partits del Govern posa 
al centre del model lingüístic 
educatiu el dret dels ciutadans 
de conèixer les dues llengües 
oficials, tal com garanteix l’Es-
tatut. D’aquesta manera, la llei 
passa a establir que el sistema 
educatiu és l’instrument prin-
cipal per assegurar el coneixe-
ment de les dues llengües ofi-
cials per part tots els alumnes. 
humans ni de pressupost sufici-
ent per a aquest manteniment.

   > Seguiu llegint
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S’ELIMINEN ELS EXÀMENS 
EXCLUSIVAMENT 
MEMORÍSTICS
S’han acabat els exàmens exclusivament memorístics a 
l’educació de les Illes Balears. Aquesta serà la realitat 
quan entri en vigor la nova Llei d’educació que actual-
ment s’està tramitant al Parlament, després que s’hagi 
aprovat l’esmena de Més per Menorca que proposava 
aquest canvi en l’avaluació dels aprenentatges.

A la pràctica, l’aprovació d’aquesta proposta vol dir que 
s’avança en un sistema educatiu cada cop més enfocat 
en l’aprenentatge per competències i no tant, com fins 
ara, en la simple memorització i repetició de continguts 
que no són prou significatius.

     > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1994/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1998/


LA PLATAFORMA ‘EL TRANSPORT AERI 
OFEGA MENORCA’ COMPAREIX AL SENAT, 
A PROPOSTA DE MÉS PER MENORCA

La situació actual de Me-
norca, ofegada per un 
transport aeri clarament 
insuficient i costós, haurà 
de ser escoltada el pas-
sat 12 de gener al Senat, 
gràcies a la comparei-
xença de la plataforma 
El Transport aeri ofega 
Menorca (TAOM). El seu 
representant, Joan Enric 
Vilardell, va estar convi-
dat pel senador Vicenç 
Vidal –impulsor d’aques-
ta ponència sobre l’estudi de la insularitat– a 
petició de Més per Menorca.

El diputat Josep Castells ha agraït a Vidal la 
possibilitat que les veus menorquines siguin 
presents a la Cambra Alta perquè «no totes les 
illes tenen els mateixos problemes i la connecti-
vitat deficient és especialment greu a Menorca, 

a diferència d’altres illes 
com a Mallorca». «Com-
partim amb la platafor-
ma TAOM la necessitat 
d’aconseguir un trans-
port eficient i assequible 
per atraure el progrés 
econòmic i social», va 
afegir Castells.

De la seva banda, Vidal 
va posar en valor que 
a les jornades hi siguin 
«totes les veus» de les 

Illes Balears i va recordar que la Ponència sobre 
insularitat va impulsar-se gràcies a la pressió 
que ell va exercir «en solitari i amb el PSOE i el 
PP poc motivats per parlar dels problemes que 
comporta la insularitat per als menorquins i la 
resta d’illencs».

                                          > Seguiu llegint
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La secretaria general de PIME Menorca, Maria Garcia, i el vicepresident   
de CAEB per Menorca, José Guillermo Díaz Montañés, també compareixen

ASSEMBLEA DE  
MÉS PER MENORCA

Elecció coordinador/a
Divendres 11 de febrer

19.30 hores • Sala d’actes camp de futbol des Mercadal

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/1996/


PSM - Més per Menorca  # 13

OPINIÓ • EN VEU ALTA

Segons el diccionari una gimcana és una cursa de ca-
racterístiques especials o de dificultat capritxosa amb 
finalitats de divertiment. Idò sense voler, vaig partici-
par a una titulada “Renovació de l’amarrament d’una 
embarcació al Port de Fornells”.

Les dificultats capritxoses hi varen ser. Divertit, no ho 
va ser gaire. Vaig aprendre de l’experiència, però di-
vertit, divertit, no m’ho va semblar. Ara vos ho explic…..

Cada 3 anys s’ha de gestionar l’esmentada i aquest 
any tocava, teníem fins el 31 de de-
sembre. En Jaume, mon pare, te 81 
anys, és gran i tot açò ja li és molt 
complicat. Per aquest motiu, li vaig 
dir que jo ho aclariria.

A finals de novembre començà 
l’aventura, el 14 de desembre aca-
bà.

CAPÍTOL 1               Introducció

Els tràmits per presentar la docu-
mentació varen ser presencials ja 
que mon pare no tenia el certificat 
digital renovat i no ho podia fer te-
lemàticament per carpeta ciutada-
na. Vaig haver de telefonar a vàries 
administracions per si era neces-
sari demanar cita prèvia: Autoritat 
Portuària de Maó, Consell Insular, 
Ajuntament de Maó, Ajuntament d’Es Mercadal, Co-
mandància Marítima, Policia Nacional, Delegació del 
Govern i oficina Ports IB de Fornells. Impressionant.

Vaig descobrir que el Port de Fornells depèn del go-
vern autonòmic, no així el Port de Maó, que és compe-
tència del govern d’Espanya. Després de demanar cita 
prèvia a Autoritat Portuària de Maó, un senyor funcio-
nari em va telefonar el mateix dia de la cita. Em va co-
mentar que aquesta gestió l’havia de fer a Ports IB, que 

ells no la podien fer perquè no era la seva competència.

Consultant a la oficina de Ports IB Fornells, em van dir 
que aquí no poden fer aquest tràmit i que hauria d’anar 
a lliurar tota la documentació requerida a l’Ajuntament 
d’Es Mercadal.

Com és possible que a una oficina tan polida i amb tres 
persones a l’hivern, no es pugui dur a terme una gestió 
bàsica com la “Renovació de l’amarrament d’una em-
barcació”?

CAPÍTOL 2               Quina documen-
tació he de presentar?

Vaig furonar a la pàgina web de 
Ports IB, bastant entenedora per 
cert, i vaig llegir que per fer aquest 
tràmit havia de menester lo següent:

1- Formulari de sol·licitud, deguda-
ment emplenada.

2- DNI en vigor (fotocòpia acarada).

3- Fe de vida (original o fotocòpia 
acarada). Solament en els casos que 
la documentació requerida es pre-
senti en un altre registre que no sigui 
el de Ports IB o la persona interessa-
da no sigui la que presenta la docu-
mentació.

4- Per a embarcacions amb Full de Registre Marítim 
Espanyol, hauran de presentar còpia certificada a nom 
de l’embarcació autoritzada, actualitzat de l’any 2021 
per la Capitania Marítima corresponent en el qual figuri 
clarament l’eslora i la màniga de l’embarcació, així com 
que la persona sol·licitant és l’armadora d’almenys el 
50% (Original o fotocòpia acarada).

    >> Seguiu llegint 

“LA GIMCANA 
ADMINISTRATIVA” 

SEGONS EL DICCIONARI UNA 
GIMCANA ÉS UNA CURSA 
DE CARACTERÍSTIQUES 
ESPECIALS O DE 
DIFICULTAT CAPRITXOSA 
AMB FINALITATS DE 
DIVERTIMENT.
IDÒ SENSE VOLER, VAIG 
PARTICIPAR A UNA 
TITULADA “RENOVACIÓ 
DE L’AMARRAMENT D’UNA 
EMBARCACIÓ AL PORT DE 
FORNELLS”.

Montse Morlà 
ESPORTISTA I MESTRA DE PRIMÀRIA

PSM - Més per Menorca

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-montse-morla-gimcana-administrativa/


PSM - Més per Menorca

14  #  PSM - Més per Menorca  

OPINIÓ • EN VEU ALTA

Des de la infantesa rebem estí-
muls per anar definint quin po-
dria ser el nostre projecte pro-
fessional futur: “estàs fet tot 
un arquitecte”, “sembles una 
metgessa”, “què t’agradaria ser 
de gran: mestra, jugadora de 
futbol?”… i possiblement, tots 
aquests envits que anam rebent, 
i que ens encoratgen en la infan-
tesa, ens resultaran importantís-
sims pel nostre desenvolupa-
ment, perquè segurament totes 
aquestes expectatives vitals si-
guin passes 
necessàries 
per estimu-
lar-nos en 
l’aprenentat-
ge sobre el 
món que ens 
envolta.

D ’ a q u e s -
ta manera, 
és probable 
també que, ja més enllà dels 
estímuls concrets sobre un ofi-
ci, les incipients projeccions vi-
tals –“On voldries viatjar? Quins 
superpoders t’agradaria tenir? 

Com canviaries el món?…”- que 
els adults et fan plantejar en els 
primers anys de la teva vida, 
obrin camins a somiar i experi-
mentar -encara que sigui tot 
jugant- i aprendre a situar-te al 
món, i probablement, també a 
guanyar confiança i consciència 
de la teva pròpia individualitat.

Malauradament, si en la infan-
tesa el teu entorn no ha estat 
prou capaç d’incentivar-te a so-
miar, d’afavorir les provatures 
sobre el món que t’envolta, de 
motivar que et vagis projectant 
de múltiples formes en el futur 
i de recolzar-te en aprendre a 
superar-te en aquelles capaci-
tats que comences a desenvo-
lupar… és probable que arribat 
el moment, en haver de comen-
çar a filar els projectes vitals, i 
haver-los de portar a terme de 

forma res-
ponsable, 
la motxilla 
resulti mas-
sa feixuga 
per poder 
afrontar-los. 

Ara bé, l’ho-
r i t z ó  n o 
està perdut, 
la capacitat 

dels humans per avançar, fins i 
tot davant situacions que són 
greus, és possible i podem fer-
nos forts i resolutius, és el que 
s’ha vingut a anomenar resilièn-
cia.

És des dels anys de la joventut 
quan a les persones ens urgeix 
la necessitat de concretar els 
nostres projectes vitals ja d’una 
forma clara… i evidentment, ca-
dascú ho farà al seu ritme. 

          >> Seguiu llegint aquí

“A  mí, donde me pongan un chuletón al 
punto…”

Els més vells del poble encara ens record-
am del accident d’un avió nord-americà 
que, el 1966, va deixar caure en un ac-
cident, 4 bombes amb càrrega nuclear, 
a les platges de Palomares, un munici-
pi d’Almería, i del “paperot” del llavors 
Ministre de Informació i Turisme, Manuel 
Fraga Iribarne que, no va dubtar ni un mi-
nut en posar-se el banyador, un “Meyba” 
de cameta llarga no fos que la exhibició 
de cuixes ministerials pogués escanda-
litzar als ministres del OPUS recentment 
desembarcats al govern franquista, i junt 
amb l’ambaixador dels EEUU van fer 
quatre “calamuetjades” a la platja pre-
sumptament contaminada per les emis-
sions radioactives dels artefactes explo-
sius nuclears.

Es tractava de demostrar, amb el seu 
exemple, que el plutoni que contenien 
les bombes en qüestió no havia provocat 
cap tipus de perjudici, ni el podia provo-
car.

Més tard s’ha sabut que encara avui hi 
han restes de contaminació, però da-
vant l’alarma creada era cas de procla-
mar, amb una imatge, que ni els EEUU i 
les seves bases militars eren susceptibles 
de crear cap tipus de problema, i que Es-
paña, aquella del crit de ritual, “Una,Gran-
de y Libre” podia continuar celebrant els 
25 anys de pau de la campanya del 1964, 
encara que la nostra fos una pau arma-
da, amb avions i bombes estrangeres,  
enmig d’una guerra que es va qualificar 
com a “freda”.

>> Seguiu llegint aquí

“FER-SE UN CAMÍ… UNA 
QÜESTIÓ MÉS ENLLÀ 
DE L’ÀMBIT PERSONAL” 

“LA INSUPORTABLE 
BANALITAT D’UN 
DEBAT POLÍTIC”

Magí Muñoz

PROFESSOR

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

DES DE LA INFANTESA 
REBEM ESTÍMULS PER ANAR 
DEFININT QUIN PODRIA 
SER EL NOSTRE PROJECTE 
PROFESSIONAL FUTUR

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-magi-munoz-fer-se-un-cami-una-questio-mes-enlla-de-lambit-personal-1a-part/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-la-insuportable-banalitat-dun-debat-politic/
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PRESENTACIÓ ESTUDI • CONSELL

MÉS DE LA MEITAT DE LA CISTELLA DE 
LA COMPRA A MENORCA ES PODRIA 
ADQUIRIR SENSE GENERAR RESIDUS
El passat dia 28 de gener va 
tingut lloc la presentació de 
l’estudi “Anàlisi de la produc-
ció de residus associada a la 
cistella estàndard de la com-
pra a Menorca”, que analitza 
els productes de la cistella de 
la compra estàndard a Menor-
ca segons criteris de proximi-
tat, producció ecològica i ge-
neració de residus.

La finalitat d’aquest estudi és 
incentivar l’adopció de mesu-

res perquè Menorca faci front 
al nou marc legal i transiti, de 
forma ràpida i decidida, cap a 
un model de producció i con-
sum basat en el residu zero i 
l’economia circular. En parau-
les de n’Esteve Barceló “A més 
de les mesures de reducció 
d’envasos impulsades des de 
les administracions, els consu-
midors també tenim un gran 
poder de decisió a l’hora de 
triar els productes que consu-
mim, en funció del seu origen 

i la forma com els adquirim.” 

Així mateix, Rosa Garcia va 
destacar que el treball vol 
contribuir a promoure bones 
pràctiques per part de les em-
preses de la cadena de submi-
nistrament, que els permetin 
ser realment competitius en el 
mercat menorquí i garantir el 
dret del consumidor a consu-
mir sense generar residus. 

           > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2016/

