
L’Ajuntament de Ciutadella va recepcionar les obres 
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta 
del col·legi Margalida Florit, que permetran estalviar 
l’emissió cada any de 7 tones de diòxid de carboni 
a l’atmosfera. Aquest projecte ha tingut un cost de 
58.841,02 euros (IVA inclòs).

Amb aquesta actuació s’aconseguieix una producció 
estimada d’energia de 65.200 kW per any, dels quals 
aproximadament uns 35.000 kW seran consumits di-
rectament pel col·legi, i la resta s’abocaran a la xarxa 

i es compensaran a la factura. D’aquesta manera, el 
centre educatiu podrà nodrir-se durant l’horari esco-
lar d’energia procedent 100 per 100 de fonts renova-
bles. A més, segons explica la regidora de Sostenibilitat, 
Maria Jesús Bagur, “a més de subministrar energia neta 
a l’escola, aquesta instal·lació també subministra energia 
al punt de recàrrega de vehicles elèctrics. És un exemple 
més de la nostra defensa de les energies renovables en 
edificis públics”.

                > Seguiu llegint

FINALITZA LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES A
LA COBERTA DEL CEIP MARGALIDA FLORIT
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“MÉS PER MENORCA ÉS LA VEU 
QUE DEFENSA ELS INTERESSOS 
LEGÍTIMS DELS MENORQUINS”

El nou coordinador 
general de Més per 
Menorca, Miquel 
Àngel Maria, es di-
rigí als assistents 
amb un discurs 
optimista i ple de 
perspectiva de fu-
tur. 

Maria va començar 
agraint la feina realitzada per Damià Moll durant els dar-
rers anys i mostrà la seva intenció de continuar treballant 
amb l’equip actual de l’executiva de Més per Menorca.

Per altra banda, posà en valor l’estat de bona salut en el 
que es troba el partit i va destacar les files de joves que 
es preparen per agafar el relleu. En aquest sentit, afirmà 
que “els joves seran la vertadera transformació política i 

social de Menor-
ca”.

També va asse-
nyalar alguns 
dels reptes que 
afronta l’illa, com 
l’accés a un habi-
tatge per a joves, 
liderar la transi-
ció energètica, 

millorar la connectivitat exterior i impulsar una mobilitat 
sostenible dins Menorca.

A més, Maria destacà que totes aquestes qüestions tin-
dran un marc, la Llei Menorca Reserva de Biosfera, la 
norma que encaixarà totes les actuacions a dur a terme 
a l’illa dins els paràmetres de la sostenibilitat i la conser-
vació del territori.

L’assemblea del partit menorquinista ratifica, per unanimitat, la           
candidatura de Miquel Àngel Maria com a coordinador general

ELS JOVES SERAN LA 
VERTADERA TRANSFORMACIÓ 

POLÍTICA I SOCIAL DE 
MENORCA
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OPINIÓ

La mobilitat urbana sostenible és un concepte que 
neix de la necessitat de fer front als problemes me-
diambientals i socials derivats del trànsit a les ciu-
tats i de fer compatible la vida entre els ciutadans 
i els vehicles. Per tant, l’objectiu de la mobilitat ur-
bana és avançar cap a un model de ciutat molt més 
amable, complint així els preceptes del desenvolu-
pament sostenible que s’estan marcant des de totes 
les instàncies, com a base de futur.

A través del treball col·lectiu i organitzat, i d’eines 
com la Mesa de Mobilitat Sostenible i el Pla de Mobi-
litat Urbana Sostenible, des de la Regidoria de Mo-
bilitat de l’Ajuntament de Maó fem feina per avan-
çar cap a un model de ciutat compacta, equitativa, 
saludable, justa i ambientalment més equilibrada, la 
qual cosa és equivalent a una ciutat més habitable. 
I és que Maó s’ha d’anar configurant com una ciutat 
en la qual les persones siguin les grans protagonis-
tes.

És evident que la popularització de l’ús privat del 
cotxe, concebut fins ara com un símbol de llibertat 
individual i de moviment, ha comportat la pèrdua 
de l’equilibri en l’ús de l’espai públic, la qual cosa 
ha significat la marginació d’altres usos de la vida 
tradicional. 

Els hàbits actuals de mobilitat a la ciutat es carac-
teritzen per una expansió urbana contínua i una 
dependència creixent respecte del vehicle privat, 
produint-se un gran consum d’espai i energia, i uns 
impactes mediambientals que posen en relleu la ne-
cessitat d’implementar mesures per canviar aques-
tes tendències. Tot això fa necessària la consciencia-
ció i la implicació de tota la societat, per tal d’assolir 
solucions integrals que permetin avançar cap a la 
sostenibilitat de la mobilitat urbana.

Maó, com totes les ciutats, viu un procés evolutiu 
amb relació a la seva mobilitat i el cotxe és un dels 
indicadors principals a l’hora d’analitzar el grau de 
sostenibilitat i qualitat de vida dels ciutadans.

> Seguiu llegint

Manolo Lora

MAÓ, UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 
PER A UN NOU ESPAI PÚBLIC

REGIDOR DE MOBILITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE MAÓ

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2015/
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És evident que l’habitatge és un tema que de cada 
vegada preocupa més als ciutadans de Menorca. 
Llogar o comprar un pis o una casa a l’illa és cada 
dia més car i més difícil. 

En aquest difícil escenari, és necessari que les ad-
ministracions impulsin noves mesures que perme-
tin a tothom poder tenir un habitatge digne. Em 
sembla, però, que fins ara no s’està fent prou per 
revertir el problema.

La setmana passada, el Govern d’Espanya va apro-
var el projecte de llei estatal d’habitatge, que ara 
haurà de començar la seva tramitació parlamentà-
ria. Si bé s’han posat moltes esperances en aquesta 
llei, em veig obligat a mostrar els meus dubtes: no 
crec que aquesta llei serveixi per solucionar les di-
ficultats per trobar un habitatge digne, cal ser més 
ambiciosos per abordar aquesta qüestió.

La mesura que suposadament serà més important 
d’aquesta futura llei és la limitació dels preus dels 
lloguers d’aquelles zones que es considerin tensio-
nades (és a dir, amb uns preus excessivament alts 
de lloguer). 

Ara bé, així com s’ha plantejat, aquesta mesura serà 
insuficient. Primerament, perquè posa unes condi-
cions molt exigents per declarar un poble o ciutat 
com a zona tensionada. 

En segon lloc, perquè només es podran reduir els 
preus dels immobles que siguin propietat de grans 
tenidors (és a dir, empreses que posseeixen més 
de deu immobles). A més, aquesta mesura no es 
podrà aplicar fins devuit mesos després que s’hagi 
aprovat la llei: si sumam aquests devuit mesos als 
mesos que durarà la seva tramitació parlamentària, 
hem de comptar que no es podrà aplicar aquesta 
mesura fins d’aquí a dos anys. Aquest és un retard 
injustificable davant una situació d’emergència to-
tal!

Tot açò contrasta amb una proposta que va for-
mular ja fa uns mesos Més per Menorca (MxMe) al 
Parlament de les Illes Balears.

          > Seguiu llegint 

LLEI ESTATAL D’HABITATGE: 
NECESSITAM MÉS VALENTIA

Josep Castells

PORTAVEU DE MÉS PER 
MENORCA AL PARLAMENT

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2040/


‘SA PLAÇA DE SA GENT FRESCA’, 
LA CAMPANYA PER REVITALITZAR 
EL MERCAT DE CIUTADELLA
L’Ajuntament de Ciutadella posa en 
marxa la campanya ‘Sa Plaça de sa gent 
fresca’, una iniciativa per fomentar les 
compres al Mercat de Ciutadella, donar 
a conèixer els seus protagonistes i ar-
ribar a un públic més nombrós. Aquest 
projecte posa en valor les qualitats dels 
productes que es comercialitzen a les di-
verses parades del mercat, fent èmfasi 
en la seva frescor i proximitat. “Cercam 
gent fresca, com tu. Gent que es cuida i 
cuida també el que més estima. Gent a 
qui li agrada menjar bé. Gent que ve a la 
plaça perquè hi troba varietat i, sobretot, 
productes frescos i de proximitat”, diu la 
campanya.

Durant la campanya, les persones que 
vagin a comprar al Mercat tindran premi. 
Així, per compres per un import de 10 
euros o més, es regalarà una bossa per a 
fruita o una bossa de tela.

                   > Seguiu llegint
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RENOVACIÓ DEL 
MOBILIARI URBÀ AMB LA 
COMPRA DE 41 BANCS DE 
PLÀSTIC 100% RECICLAT
L’Ajuntament de Ciutadella ha adquirit una quarantena 
de nous bancs elaborats amb plàstic 100% reciclat que 
es destinaran a renovar el mobiliari de diferents punts del 
nucli urbà i urbanitzacions del municipi.

Es tracta, concretament, de 41 unitats, que han suposat 
una inversió d’11.974,37€ IVA (21%) inclòs. La compra es 
va realitzar a finals de l’any passat a l’empresa subminis-
tradora Benito Urban SLU, i ara s’ha començat a instal-
lar-los. 

     > Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58587
http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58452
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AGRAÏMENT DE L’ALCALDESSA PEL FABIOL D’OR
Com a alcaldessa de Ciutadella, i en nom de tota la corporació municipal, vull 
agrair el Fabiol d’Or, corresponent a l’any 2020, que el Casino 17 de Gener, va 
lliurar al voluntariat de Ciutadella en reconeixement a la seva ingent tasca du-
rant el temps de pandèmia, que vaig tenir l’alegria de poder recollir en el seu 
nom, i que romandrà a les Cases Consistorials que és la casa de tot el poble.

Durant una època de marcades dificultats, en plena crisi sanitària, i encara ara 
per ara, el voluntariat, que ja existia abans de la pandèmia, ha demostrat, de 
forma desinteressada que són part essencial per donar suport a la ciutadania. 
Moltes gràcies a totes i tots el que heu fet possible amb la vostra generositat i 

dedicació del vostre temps, a fer que uns moments incerts, fossin més bons de dur. Esteim d’enhorabona per poder 
comptar amb la participació d’una població forta i solidària.

Joana Gomila Lluch - Aldessa de Ciutadella

VUIT OBRES EN SIS DIES 
EN LA SETMANA DEL 
TEATRE DE PONENT
Per primera vegada celebrarà Ciutadella una Setma-
na del Teatre. Serà del 18 al 27 de març, coincidint 
amb el Dia Mundial del Teatre i amb la implicació dels 
quatre escenaris de la ciutat i de diverses entitats. 
En total, en dos caps de setmana es representaran 
vuit muntatges de diversa tipologia, perquè tothom 
pugui trobar-ne del seu gust. La iniciativa es planteja 
com una constatació de la gran tradició escènica que 
hi ha a ponent, on hi ha quatre sales, un fet extraordi-
nari en una localitat de 30.000 habitants.

          > Seguiu llegint

El món del teatre té una importància molt gran en 
la vida cultural de Ciutadella. Prova d’açò en són les 
sales plenes d’un públic fidel i agraït, l’afició amateur 
a l’escena —que es tradueix en una llarga trajectòria 
de companyies—, l’existència d’un dels premis de te-
atre més prestigiosos de l’Estat amb cinquanta anys 
d’història i la perseverança de fins a quatre espais es-
cènics en funcionament.

Aquesta tradició ve de lluny i en tenim evidències, 
com la Setmana del Teatre Independent, un certa-
men de referència que es va celebrar els anys 1976 i 
1977 per reunir les personalitats més destacades del 
panorama, i que va permetre crear un feix de vincles 
personals i professionals a Menorca.

> Seguiu llegint

S’APROPA LA SETMANA DEL TEATRE

https://www.menorca.info/menorca/cultura/2022/02/25/1704005/vuit-obres-sis-dies-setmana-del-teatre-ponent.html
https://www.menorca.info/menorca/cultura/2022/02/25/1704005/vuit-obres-sis-dies-setmana-del-teatre-ponent.html
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2038/
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CIUTADELLA

A CONCURS LA GESTIÓ 
DE LES SALES DE CINEMA I 
EL BAR DEL CANAL SALAT
L’Ajuntament de Ciutadella ha tret 
a concurs la licitació per a la con-
cessió administrativa de les dues 
sales de cinema i del bar del com-
plex cultural del Canal Salat, en una 
iniciativa que té com a objectiu re-
obrir les úniques sales de projecció 
existents a la ciutat, tancades des 
del setembre del 2020.

En aquella data, l’empresa que 
gestionava l’espai va fer efectiva a 
la seva renúncia, amb la qual cosa 
els cinemes van tancar les seves 
portes. Ara, des de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament es van tor-
nar a posar a disposició de la ciu-
tadania els únics cinemes existents 
a Ciutadella, recuperant una oferta 
cultural i d’oci molt important.

            > Seguiu llegint

CIUTADELLA FINALITZA 
LA PRIMERA FASE 
DE LES OBRES DE 
RECONSTRUCCIÓ DEL 
MUR DEL CAMÍ DE BAIX 
L’Ajuntament de Ciutadella ha finalitzat la primera 
fase de les obres de reconstrucció d’un tram del mur 
de contenció al Camí de Baix, comprès entre les fites 
DPMT número 923 i 930.

Cal destacar que el projecte ha incorporat algunes 
modificacions a mesura que s’anava executant, unes 
variants que s’han considerat oportunes per tal de 
millorar el resultat final de l’obra. 

           > Seguiu llegint

http://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=58459
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2042/


INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES LED A 
LA URBANITZACIÓ DE CALA BLANCA
L’Ajuntament de Ciutadella ha aca-
bat la segona fase de les tasques 
de substitució de les lluminàries 
de la urbanització de Cala Blanca. 
Aquesta actuació ha inclòs el canvi 
de les lluminàries del sector C de 
Cala Blanca, un total de 74 unitats 
de làmpades tipus LED, i dels res-
pectius bàculs, i ve a completar les 
134 que es van substituir a la pri-
mera fase de l’obra, que d’aquesta 
manera s’ha donat per finalitzada.

Cal remarcar que, tal com es van 
fer durant la primera fase de la 
intervenció a la resta de sectors, 
en el sector C també s’havien de 
substituir els bàculs, atès que es 
trobaven en molt mal estat, mo-
tiu pel qual es requeria d’una cer-
ta obra civil, de manera que es va 
creure oportú posposar l’actuació 
fins després de l’estiu per no oca-
sionar molèsties.

         > Seguiu llegint
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CESSIÓ DE L’ANTIGA 
ESCOLETA ES FABIOL 
AL CONSELL PER 
FER-HI UN CENTRE 
D’INCLUSIÓ SOCIAL
L’objectiu principal d’aquesta actuació és oferir una mi-
llor atenció a infants en situació d’exclusió social per 
motiu de pobresa, així com garantir un acompanyament 
integral a les famílies que es troben en situació de vulne-
rabilitat. Per tal de posar en marxa aquest servei socio-
educatiu, el Consell de Menorca i el Patronat Municipal 
d’Escoles Infantils de Ciutadella han signat la cessió de 
l’edifici d’Es Fabiol, on, a més, també s’ubicaran les ofi-
cines de l’esmentat Patronat.     
     > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2024/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2033/
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MAÓ IMPULSA ELS CAMINS 
ESCOLARS AMB EL REPTE 
QUE ELS ALUMNES VAGIN 
A PEU A L’ESCOLA

Recentment es va presentar el 
projecte Camins Escolars, una 
iniciativa posada en marxa des 
de les Regidories d’Educació 
i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Maó, encapçalades per Antoni 
Carrillos i Manolo Lora. Carrillos 
va assenyalar que “volem fo-
mentar que la infància recuperi 
el seu lloc en l’espai públic, i que 
es puguin moure sols o acompa-
nyats en els trajectes de casa a 

l’escola”. És per açò, va explicart, 
que l’objectiu principal del pro-
jecte és crear i identificar itine-
raris més segurs per als fillets i 
filletes de Maó. El regidor també 
va recalar que “volem promoure 
hàbits saludables i que la mobi-
litat sigui a peu, afavorint així el 
desenvolupament d’una activi-
tat física quotidiana”.

  > Seguiu llegint

FINALITZEN LES OBRES 
DE LA CARRETERA QUE 
CONNECTA ES MIGJORN 
GRAN I SANT TOMÀS
Cal recordar que es tracta d’una de les vuit 
actuacions previstes a finançar amb el fons 
rebut del Govern de les Illes Balears, d’1,4 
milions d’euros, per pal·liar els efectes de 
la fallida de Thomas Cook, i ha suposat una 
inversió d’aproximadament 500.000 €.Les 
altres accions previstes a través d’aquest 
fons són:

Alaior: millora del ferm de l’asfalt de l’en-
trada a Cala’n Porter.

Es Castell: millora de les voreres de la urba-
nització de Sol del Este.

Ciutadella: reordenació i millora de l’apar-
cament de Serpentona.

                    > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT DES 
CASTELL REPARTEIX 
CAIXES NIU A LES ESCOLES
La iniciativa forma part de les actuacions de l’Ajunta-
ment encaminades a afavorir la presència d’aus insectí-
vores al poble, i se suma a les caixes niu que s’han repar-
tit recentment entre tota la ciutadania. Aquesta iniciativa 
compta amb el finançament del Consell Insular de Me-
norca, a través del programa Begreen. Per tal d’afavorir 
la seva presència d’ocells al poble, l’any passat la Brigada 
Municipal va destapar i netejar els forats de bastida de 
la part superior dels quarters de la plaça de s’Esplanada 
—que s’havien tapat fa uns anys—, per tal que espècies 
com les vinjoles hi puguin fer el niu. 

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2034/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2023/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2043/


TRASLLAT A BRUSSEL·LES DELS PROBLEMES DEL 
SECTOR AGROALIMENTARI I DE CONNECTIVITAT
L‘eurodiputat d’ERC, Jordi Solé, acom-
panyat dels portaveus de Més per Me-
norca, Josep Castells i Josep Juaneda, 
i el responsable de relacions externes 
del partit, Damià Moll, es va reunir amb 
el president del Cercle d’Economia, 
Francesc Tutzó, i amb el conseller de-
legat de Quesería Menorquina, Jesús 
Esparza. En aquesta trobada, Solé va 
escoltar les peticions de Tutzó i Espar-
za sobre la necessitat d’augmentar el 
sostre de “minimis” per no perjudicar 
la competitivitat de les empreses me-
norquines. 

Actualment, el sostre de “minimis” està 
fixat en màxim de 65.000€ anuals que 
pot rebre una empresa. Aquest sos-
tre és completament insuficient per a 
compensar els sobrecostos de trans-
port marítim que tenen les empreses 
industrials i agroalimentàries de Me-
norca.

   > Seguiu llegint
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LA LLEI MENORCA RESERVA DE BIOSFERA 
CONTEMPLA UN PLA DE SIMPLIFICACIÓ I 
EFICIÈNCIA ADMINISTRATIVA

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Jo-
sep Juaneda, considera que és una decisió encertada, 
ja que dóna resposta a les peticions que, per part dels 
partits de l’oposició, patronals i altres entitats li han fet 
arribar amb relació a la preocupació que hi ha envers la 
lentitud en els processos administratius. L’objectiu del 
pla serà la millora dels processos i procediments que 
tenen incidència en la gestió de la Reserva de Biosfera. 
A més, aquest preveurà mesures d’aplicació tota l’ad-
ministració insular, així com recomanacions quan afecti 
altres institucions, administracions i actors econòmics i 
socials.             

                > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2047/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2037/
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CONSELL INSULAR

JUANEDA DEMANA 
POSAR AL CENTRE 
L’AUTONOMIA DELS 
JOVES EN LA NOVA       
LLEI DE JOVENTUT
El conseller Josep Juaneda, porta-
veu del grup Més per Menorca al 
Consell Insular, va traslladar al Par-
lament de les Illes Balears per par-
ticipar en la Comissió General de 
Consells Insulars on va exposar la 
valoració de la formació ecosobira-
nista sobre la Llei de Joventut així 
com les mancances que cal corre-
gir.

                  > Seguiu llegint

El conseller de Medi Ambient i 
Reserva de Biosfera del Consell 
Insular de Menorca, Josep Juane-
da, presenta al proper ple de la 
institució una proposta d’acord 
per a instar al Parlament de les 
Illes Balears a modificar, actua-
litzar i modernitzar la normativa 
relativa al cànon de sanejament 
de les Illes Balears.

El primer que demana el conseller 
titular de Medi Ambient i Reserva 
de Biosfera és seguir garantint el 
caràcter finalista d’aquest impost 
destinat a finançar exclusivament 
actuacions lligades al cicle inte-
gral de l’aigua a les Illes Balears.

En segon lloc, el conseller sol·li-
cita que es realitzin els estudis 
econòmics pertinents per a ga-
rantir la recuperació de costos i 
aplicar el principi de qui conta-
mina paga.

> Seguiu llegint

DECIDIR EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA
El conseller presenta un proposta on també demana 
establir el repartiment proporcional i equilibrat en 
funció de la recaptació impositiva de cada illa

EL CONSELL 
RECUPERA L’ÚS 
DEL TRAM 1 DEL 
CAMÍ DE CAVALLS 
I L’ADEQUARÀ PER 
A L’ACCÉS PÚBLIC

Aquesta actuació està 
pensada davant la ne-
cessitat d’oferir una 
alternativa més segu-
ra als usuaris de l’ac-
tual traçat del tram 1 
del Camí de Cavalls, 
que en aquesta zona 
discorre per la Me-3 i 
posteriorment per la 
carretera d’accés a Sa 
Mesquida, ambdues 
vies estretes i sense 
vorals, amb un elevat 
nombre de revolts tan-
cats amb poca visibi-
litat. 

El Insular ha acceptat 
la concessió demanial 
gratuïta d’ús privatiu 
oferta pel Ministeri de 
Defensa per un termini 
de 25 anys, prorroga-
bles fins a un màxim 
de 75.   
           > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2022/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2028/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2026/


CASTELLS A ARMENGOL: “COM MÉS CARRETADES 
DE TURISTES REBEM, MÉS POBRES SOM”

Més per Menorca va demanar a 
la presidenta Francina Armen-
gol si atacaria el problema de 
la massificació a la futura llei 
turística perquè “les kellys” no 
només necessiten llits elevats, 
sinó poder pagar els seus llo-
guers”.

Armengol no ens va aclarir si la 
futura llei turística abordarà un 
dels principals problemes que 
tenim: la massificació. Durant el 
Ple, el diputat Josep Castells va 
ser clar: “Com més carretades 
de turistes rebem, més treba-
lladors de fora han de venir , 
més puja el preu de l’habitatge 
i més saturats estan els serveis 
públics”.

> Notícia i vídeo
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MXME DENUNCIA LA 
INSUFICIÈNCIA D’HABITATGES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL
Més per Menorca va denunciar al Ple del Parlament la insufi-
ciència d’habitatges de protecció oficial a l’illa ja que, malgrat 
que d’aquí a final de legislatura s’hauran incrementat en 153, 
aquesta xifra queda molt lluny de les 633 persones inscrites 
en el registre de demandants d’habitatge protegit a Menorca.

“Els nombres canten: no podrem donar resposta a totes les 
sol·licituds”, va remacar la diputada Patrícia Font, qui ha es-
tat l’encarregada d’interpel·lar aquest dimarts al Govern so-
bre les seves polítiques en aquesta matèria, en la línia de Més 
per Menorca de continuar posant l’habitatge al centre de 
l’agenda política de les Illes.

            > Seguiu llegint

“Aquest pendent negatiu s’ha de tallar d’arrel i posant límits 
al creixement turístic”, va sentenciar el menorquinista

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2031/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2036/
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MXME CONSIDERA QUE LA LLEI “QUEDA 
CURTA PER DEIXAR ENRERE EL MODEL 
EDUCATIU DEL SEGLE PASSAT”

Més per Menorca hauria desitjat una 
Llei d’Educació que fes possible que 
tots els alumnes tenguessin una pla-
ça pública i que l’educació de 0 a 3 
anys fos gratuïta per a totes les fa-
mílies. 

Els menorquinistes aspiren a un en-
senyament més innovador i més 
pròxim als països del nord d’Europa, 

on els professors estiguin molt més 
formats i motivats, i una educació 
en la qual puguin participar-hi alum-
nes i famílies. El que es va aprovar 
es “queda curt” per a Més per Me-
norca que, no obstant això, ha acon-
seguit que s’acceptin 50 de les 88 
propostes inicials que va presentar 
per millorar la Llei. “De la feina que 
ha fet MxMe, del que més satisfets 

estam és de la passa endavant que 
es fa per aconseguir la gratuïtat 0-3, 
el que suposarà que, en un breu ter-
mini, el finançament es dupliqui, de 
manera que una família que abans 
rebia 400 euros a l’any, en el termini 
de 3 anys, en rebrà 1000 en forma 
de subvenció”, va explicar el diputat 
Josep Castells, qui també ha cele-
brat les millores que han aconseguit 
en educació inclusiva, “tant pel que 
fa a les famílies més desafavorides 
econonòmicament, com pel que té 
a veure amb els alumnes amb més 
dificultats d’aprenentatge”.

> Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA 
PUNTUALITZA LES 
AFIRMACIONS D’ASHOME
En un comunicat d’ASHOME publicat al Diari Menorca el passat 
14 de febrer, la patronal hotelera fa una sèrie d’afirmacions que 
des de Més per Menorca consideram oportú puntualitzar. Més 
per Menorca ha negociat amb el Govern de les Illes Balears el 
decret llei de modificació de la Llei Turística, i el redactat con-
cret de la disposició, que ha fet possible una moratòria que pa-
ralitza la creació de noves places turístiques al llarg dels propers 
quatre anys, un temps que permetrà l’elaboració d’una borsa de 
places basada en la càrrega turística que pot suportar l’illa.

                              > Seguiu llegint

Aquestes són totes les millores que ha aconseguit in-
troduir Més per Menorca a la Llei d’Educació.

EDUCACIÓ INCLUSIVA

Xarxa integrada de serveis: El projecte de llei ja pre-
veia la creació d’una xarxa integrada de serveis per 
donar resposta a les necessitats dels alumnes. Més per 
Menorca ha aconseguit, a més, que aquesta xarxa in-
corpori professionals del servei de salut, dels serveis 
socials i comunitaris, a més d’introduir-hi que l’atenció 
que ofereixi aquesta xarxa s’haurà de donar preferent-
ment dins els centres, la qual cosa és una reivindicació 
de famílies les afamílies afectades i dels professionals. 

> Seguiu llegint

MILLORES ACONSEGUIDES A LA LLEI D’EDUCACIÓ

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2046/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2035/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2038/


CELEBRAM QUE EL SENAT APROVI 
LA INICIATIVA MENORQUINISTA 
PER ELIMINAR L’AFORAMENT

Més per Menorca celebra que el Senat de-
batís i aprovés la reforma de l’Estatut d’Au-
tonomia per tal de suprimir els aforaments 
dels diputats i els membres del Govern de 
les Illes per tal que puguin ser jutjats per 
tribunals ordinaris. 

Es tracta d’un text que va partir del nostre 
grup parlamentari el 2018, quan vam tra-
metre aquesta iniciativa al Parlament de-
fensant que l’aforament ha estat i és una 
peça més de l’engranatge de la corrupció.

La iniciativa va ser aprovada el mes de de-
sembre passat per la majoria del Ple del 
Congrés dels Diputats –que no va intro-
duir-hi cap canvi–  per la qual cosa previsi-
blement el Senat també li donarà llum ver-
da. 

És la darrera passa abans de la publicació 
al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El Parlament balear va aprovar per unani-
mitat aquesta reforma del seu Estatut el 
mes de novembre de l’any 2018 en enten-
dre que els furs són percebuts per la so-
cietat com “un privilegi que distorsiona el 
principi d’igualtat” de tots els ciutadans 
davant de la Justícia.

El diputat Josep Castells ha recordat que 
“aquesta iniciativa, que afectarà a 59 di-
putats i membres del Govern de les Illes a 
porta el segell verd, sobiranista i insularis-
ta de Més per Menorca» i s’ha congratu-
lat que, «a partir d’ara  tots siguem jutjats, 
tant civil com penalment, pel jutge prede-
terminat per llei”.

PSM - Més per Menorca ESPANYA
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

No és necessari mencionar que estem passant per un 
moment difícil pel que fa a salut mundial. Com tots ja 
sabem, ens trobem enmig d’una pandèmia a gran esca-
la que ens està afectant directa o indirectament a tots i 
totes. La part positiva és que la resta 
de malalties ja han desaparegut… o 
no és així?

Em dóna la sensació que, d’ençà que 
va començar la covid-19, és l’únic de 
que es parla i en el que ens centrem. 
Però la realitat és, per sort o per des-
gràcia, molt més variada. Continuen 
existint els malalts, i estan essent dei-
xats de banda per la sanitat pública 
en favor d’aquells que pateixen del famós virus.

Sobretot a l’inici de la pandèmia veiem com les llistes 
d’espera s’allargaven cada cop més o, fins i tot, se’ns 
anul·laven les cites que teníem des de feia mesos a cau-
sa de que estaven saturats de treball. Tan sols per posar 

un exemple, em van trucar per dir-me que m’haurien 
d’ajornar una cita amb un especialista que estava espe-
rant des de feia quasi un any. Van dir-me que, en aquell 
moment, no podien confirmar-me cap nova data con-

creta. Passat 3 o 4 mesos, i quan 
ja havíem sortit del confinament 
general, vaig trucar perquè enca-
ra no havia rebut cap notícia. La 
seva resposta va ser que no te-
nien constància de res i que havia 
de tornar a començar novament 
amb tot el procés des del princi-
pi. I com el meu cas, en trobem 
milers d’altres. Fins fa poc a la 
nostra comunitat, i tinc constàn-

cia que a altres encara és així, si trucaves al metge et 
trobaves amb un contestador automàtic que et dona-
va dues opcions: prémer un número si tenies -o creies 
tenir- covid, o un altre si el teu problema era qualsevol 
altre.                                                                        
                                           >>> Seguiu llegint aquí

“NO TOT ÉS COVID”
Rita Ferrando
MILITANT DE LES JOVENTUTS D’ESQUERRA MENORQUINISTA

“SOSTENIBILITAT I AUTOGOVERN”

CONTINUEN EXISTINT ELS 

MALALTS, I ESTAN ESSENT DEIXATS 

DE BANDA PER LA SANITAT 

PÚBLICA EN FAVOR D’AQUELLS QUE 

PATEIXEN DEL FAMÓS VIRUS

Aquestes darreres setmanes hem pogut llegir i escoltar 
als mitjans de comunicació com el PP, de la mà de l’ex-
president del Consell Insular de Menorca, Joan Huguet, 
defensava que la Llei de Reserva de Biosfera era inne-
cessària. No m’ha sorprès. L’opinió mereix emperò una 
contrareflexió. 

El primer que cal dir és que la consideració de si és ne-
cessària o no una llei per a desenvolupar els objectius 
com a Reserva de Biosfera és essencialment política, no 
jurídica. O dit d’una altra manera, depèn de l’horitzó, de 
l’aspiració, que tengui cadascú amb la Reserva. I crec 
que les aspiracions del PP són en aquest sentit bastant 
magres. El partit d’Huguet ja ha dit, de forma clara i sen-
se matisos, que l’objectiu de la llei de Reserva de Bios-
fera per a Menorca ha de ser bàsicament aconseguir un 
finançament extra de cinc milions d’euros. O dit d’una al-

tra manera, l’aspiració del PP és millorar el finançament 
del Consell de Menorca a través d’una aportació extra de 
recursos de la Comunitat Autònoma, justificada amb la 
Reserva de Biosfera.

Idò no! L’objectiu d’una llei de Reserva de Biosfera no 
pot reduir-se a aconseguir cinc milions d’euros. Per 
aconseguir açò hi ha altres mecanismes, com per exem-
ple esmenar l’actual Llei de finançament dels consells 
insulars o impulsar una llei que compensi els costos de 
la desconcentració de serveis per la que va apostar Me-
norca en el dia, com ja es va proposar fa pocs anys des 
del grup parlamentari de Més per Menorca. Però de cap 
de les maneres la Llei de Reserva s’ha de reduir a una llei 
de finançament de la Reserva.   

    >>> Seguiu llegint 

Nel Martí
PROFESSOR I ESCRIPTOR

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-rita-ferrando-no-tot-es-covid/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-nel-marti-sostenibilitat-i-autogovern/
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La forta tempestat que agita, 
aquests dies, les aigües del PP, 
s’està convertint en una mare-
gassa, amb ones d’una alçada 
tant considerable que amena-
cen la pròpia seguretat de la 
direcció del partit, la continu-
ïtat de la qual s’ha posat en 
solfa de manera evident i es-
trident en una crisi d’un cres-
cendo tan pronunciat que està 
estabornint la capacitat d’ac-
tuar de manera intel·ligent dels 
dirigents que es veuen perduts 
per poder governar una nau 
que amena-
ça amb fer 
aigua i aca-
bar enfon-
sant-se.

És ben cert 
que la ten-
sió que ha 
desembocat 
en la crisi 
mes profun-
da que ha viscut mai el partit 
de Fraga Iribarne, José María 
Aznar i Mariano Rajoy, existeix 
des de fa molt temps i ha anat 
creixent de manera larvada, 
amb petits episodis que re-
presentaven sols la punta de 
l’iceberg de tot el que es coïa 
per davall i que ara ha rebentat 
com un gra ple de pus.

El problema ve d’enfora i 
s’inicia en el moment en que 
apareix, amb força, una nova 
opció electoral a la dreta espa-

nyola, Vox, el partit de Santi-
ago Abascal. La força del PP, 
basada en la unitat de tota la 
dreta al voltat d’unes mateixes 
sigles, es comença a qüestio-
nar quan els seus electors po-
den escollir entre votar una 
opció més centrada, encarna-
da per Ciudadanos, i una molt 
mes escorada cap a posici-
ons extremes que s’homolo-
guen amb els partits neo fei-
xistes que esclaten, amb més 
o menys força, a tota Europa. 

I així com 
Ciudada-
nos, de la 
mà d’un Al-
bert Rive-
ra de tant 
populisme 
com pre-
dica acaba 
per fer-se 
impopular 
fins pràc-

ticament la seva desaparició, 
VOX sap recollir l’ideari de la 
dreta més extrema i dotar-se 
dels rituals, icones i fraseo-
logia més ultramuntana, per 
mantenir-se com opció dife-
renciada en el temps, i créixer 
electoralment parlant, en tant 
que manté l’acusació de “de-
rechita cobarde” a la direcció 
d’un partit que dubte entre 
dues estratègies electorals...

               >> Seguiu llegint aquí

El resultat de les eleccions autonòmi-
ques a Castella-Lleó no deixa ningú in-
diferent i ha de condicionar, sens dub-
te, les polítiques que es couen a nivell 
de l’Estat i de manera especial les es-
tratègies dels partits clàssics de l’arc 
parlamentari.

Idò,  els resultats han resultat decebe-
dors per algunes d’aquestes forces po-
lítiques, si tenim en compte les preten-
sions i objectius de cadascuna d’elles i 
les comparam amb els resultats finals 
després del recompte de vots.

Està prou clar que l’objectiu del PP, 
quan va convocar de manera anticipa-
da aquestes eleccions, era consolidar 
el seu poder, millorant la seva repre-
sentació al Parlament, guanyant co-
moditat des de la majoria absoluta que 
esperaven obtenir i evitant així els con-
dicionants del govern de coalició que 
mantenien amb Ciudadanos. 

Encara que la major part dels analistes 
polítics coincidien en la consideració 
que la convocatòria anticipada de les 
eleccions obeïa molt més a interessos 
i consignes dictades des de Gènova 13, 
cercant amb la desitjada majoria abso-
luta un efecte de degotís de victòries 
del PP a nivells regionals que acabés 
enfonsant el govern de Pedro Sénchez. 
Això explicaria la presència permanent, 
en la campanya, de Casado, que es va 
mudar a terres Castellano-lleoneses 
com si fos ell el cap de llista a aquelles 
eleccions.

 >> Seguiu llegint aquí

“M.A.R.     
DE FONS”

“VOX 
CREIX”

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

LA FORTA TEMPESTAT QUE 
AGITA, AQUESTS DIES, LES 
AIGÜES DEL PP, S’ESTÀ 
CONVERTINT EN UNA 
MAREGASSA
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