
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha 
aprovat inicialment el projecte de remodelació de la 
plaça La Pau, una actuació que contempla l’ender-
rocament de les edificacions que conformen l’espai 
i l’entorn de les pistes de tennis, dels seus vestidors i 
de la nau antigament destinada a gimnàs, i la poste-
rior ordenació de l’equipament. 

Es calcula que les obres corresponents, que tenen 
un pressupost d’execució de 324.026,80€, es puguin 
realitzar en el termini de tres mesos.

El projecte s’ha encarregat únicament amb l’objec-
te d’enderrocar les pistes i edificis existents dels 
terrenys adquirits per l’Ajuntament i deixar el solar 
preparat per a pròximes actuacions i utilitzar-lo de 
forma provisional com a aparcament, que es calcula 
que donarà cabuda a 100 cotxes i 15 motos. Places 
que se sumaran a les 130 actuals.

L’actuació començarà amb totes les tasques d’ender-
rocament, tot i que prèviament es retirarà la coberta 
d’amiant de la nau, i es desmuntarà l’estructura metàl-
lica que la suporta, amb recuperació de bigues i pilars 
d’acer.  

Posteriorment s’anivellarà el terreny per tal que s’ajusti 
als pendents actuals, es garanteixin unes mínimes condi-
cions d’higiene del solar resultant i es permeti la correc-
ta evacuació de les aigües pluvials mentre no es desen-
volupi un futur projecte. També s’executaran les voreres, 
que avui dia es troben sense pavimentar degudament.

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA LA PAU
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Llum verda al projecte que contempla l’enderrocament de les edificacions 
que conformen l’espai i l’entorn de les pistes de tennis i vestidors, i de la nau 
antigament destinada a gimnàs, i la posterior ordenació de l’equipament
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COMMEMORACIÓ DEL 45È 
ANIVERSARI DEL CONGRÉS DE 
CULTURA CATALANA A MENORCA

El vicepresident i conseller de Cultura, Educació, Jo-
ventut i Esports del Consell Insular, Miquel Àngel Maria, 
acompanyat de la presidenta del Cercle Artístic de Ciu-
tadella, Lina Pons i d’Aurora Herráiz, membre de la Junta 
Directiva de l’Ateneu de Maó, van presentar al Cercle 
Artístic de Ciutadella el programa d’actes per a la com-
memoració del 45è aniversari del Congrés de Cultura 
Catalana que va tenir lloc entre el 1975 i 1977 a Menorca. 

A la presentació també hi va participar l’autor del llibre 
Reinventar-nos per ser un (nou) país. El Congrés de Cul-
tura Catalana a Menorca (1975-1977), Nel Martí, qui tam-
bé ha col·laborat activament en l’organització de tot el 
programa d’activitats.

El Congrés de Cultura Catalana (CCC) va ser un esde-
veniment sociocultural i sociopolític, d’ampli espectre 
ideològic i social, que abastà tots els territoris de parla 
catalana. A Menorca l’impuls del Congrés va ser assumit 

per l’Obra Cultural Balear de Menorca, Joventuts Musi-
cals de Ciutadella, Joventuts Musicals de Maó, Cineclub 
Ateneu, CineClub Ciutadella, Colònies d’Estiu, Escola de 
Teologia i la companyia de teatre Delfí Serra, que cons-
tituïren la Comissió Provisional del Congrés de Cultura 
Catalana a Menorca.

Menorca va participar intensament en el Congrés de 
Cultura Catalana, i va ser el territori de treball i cloenda 
de l’Àmbit de Música. L’acte final va tenir lloc a Ciuta-
della el 10 de juliol de 1977, amb un recital esplèndid de 
la Capella Davídica i un inoblidable festival de música 
menorquina. Durant el temps que va durar el Congrés es 
van celebrar concerts, representacions teatrals, debats i 
campanyes. També estudis, diagnòstics i propostes per 
a definir, des dels principis de la democràcia i la catala-
nitat, una nova Menorca després d’anys de Dictadura.

          > Seguiu llegint 

El Consell Insular, el Cercle Artístic de Ciutadella i l’Ateneu de Maó       
celebren quatre actes repartits entre el 25 de març i el 29 d’abril

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2071/
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Aquest cap de setmana el futbol ha estat absent 
dels camps esportius de les Illes Balears. El àrbitres, 
que pateixen en carn pròpia l’espiral creixent de vio-
lència verbal i física als camps de futbol, han decidit 
fer una aturada per cridar l’atenció de tothom. I aquí 
rau una pregunta que ens hem de fer tots: havíem 
d’haver arribat fins aquí? Què està fallant?

La violència és un fenomen enormement present 
en la nostra societat. Les seves manifestacions són 
múltiples, però sempre comparteixen una mateixa 
característica: l’agressió contra aquell que és consi-
derat diferent i feble. L’esport, arran del seu caràcter 
educatiu i el seu poder d’influència en la societat, 
pot esdevenir una magnífica eina de resolució de 
conflictes, de cohesió i de convivència social entre 
els més joves i contribuir a la construcció d’una so-
cietat més justa.

Malauradament però, sovint ens arriben males noticies, 
com la que es recollia al Diari Menorca el passat dilluns on 
la violència verbal, psicològica i fins tot física que reben 
alguns arbitres de futbol a prou recintes esportius ens 
ha de fer reflexionar de ple sobre quin camí volem fer o 
estam fent.

La sociologia de l’esport, de la mà de prou autors, ens 
dona una mica de llum i arguments que val la pena tenir 
en consideració. Segons les tesis d’El procés de civilit-
zació, de Norbert Elias (1977), una de les conseqüències 
del procés civilitzador europeu ha estat el naixement i 
el desenvolupament de l’esport, que apareix a partir del 
refinament dels jocs tradicionals anglesos al segle XVIII. 
En aquesta època es regulen aquests jocs a través de 
normatives severes i estrictes que redueixen la violència 
i les agressions.

               > Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria i Àngel Cardona

“INSULTAR I AGREDIR, NI 
AL FUTBOL NI ENLLOC”

• CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS 

• DIRECTOR INSULAR D’EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS
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Des del principi d’aquesta legislatura, tal i com re-
flecteixen els acords de govern, s’està fent feina en 
la transferència o delegació de les competències 
en matèria de recursos hídrics i obres hidràuliques 
al Consell Insular de Menorca per tal d’avançar en la 
insularització del servei integral de l’aigua.

Unes competències tan complexes com aquestes 
requereixen disposar de tota la informació per po-
der valorar-ne l’abast, i en aquest sentit, el ple del 
consell de 17 de febrer de 2020 va acordar sol·lici-
tar al Govern de les Illes Balears la realització dels 
estudis de viabilitat per a la transferència o delega-
ció de competències.

Enfora de mantenir una actitud passiva mentre s’es-
peren aquests estudis, s’ha mantingut una actitud 
propositiva i s’han elaborat dos informes de mar-
cada visió insular menorquina. El primer, específic 
sobre les estacions depuradores d’aigües residuals 

de Menorca, tant públiques com privades, amb in-
formació tècnica i econòmica; i el segon, centrat en 
la recaptació i el retorn efectiu estimat del cànon 
de sanejament pel conjunt de l’illa.

El cànon de sanejament d’aigües es va crear com 
un tribut destinat al finançament de les actuaci-
ons de sanejament de l’aigua en els nuclis urbans, 
incloent l’evacuació, tractament i reutilització de 
les aigües residuals i, en general, de tota la política 
hidràulica de la comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, i la seva recaptació ha de destinar-se ín-
tegrament a aquesta finalitat, malgrat en algunes 
èpoques no ha estat així.

Atenent a la informació a la qual s’ha pogut ac-
cedir, la recaptació pel conjunt de les Illes Balears 
representa uns ingressos d’uns 80 milions d’eu-
ros anuals segons la mitjana dels darrers anys. 
D’aquests, al voltant d’uns 8 milions d’euros, el que 
representa un 10 % del conjunt, és el que que pro-
vindria de Menorca, en base al que s’ha pogut re-

collir de diverses fonts.    
                                                  > Seguiu llegint 

“CAP ON VA EL CÀNON 
DE SANEJAMENT?”

Esteve Barceló

DIRECTOR INSULAR                     
DE MEDI AMBIENT

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2053/
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El passat dijous dia 24 vaig assistir a les jornades de 
transició energètica organitzades pel Secretariat de 
la iniciativa Clean Energy for EU Islands, impulsat 
per la Comissió Europea, la Direcció General d’Ener-
gia i Canvi Climàtic i l’IDAE.

A la primera sessió de les jornades es van presen-
tar les línies estratègiques per a la transició ener-
gètica de les Illes del Pla de Recuperació, Transfor-
mació i Resiliència a càrrec del Director General de 
l’IDAE, el senyor Joan Groizard, i a continuació es va 
presentar l’Estratègia Illes Balears 100% sostenible: 
Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les 
Illes Balears (PITEIB), a càrrec del Director General 
d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Ba-
lears, el senyor Pep Malagrava.

Una vegada escoltades les dues ponències ens po-
dem reafirmar que esteim davant una oportunitat 
única per transformar el nostre model social, eco-
nòmic i sobretot energètic de Menorca, la qual cosa 

es fa imprescindible per fer front al canvi climàtic, 
per minimitzar les emissions d’efecte hivernacle i, 
ara també, per no dependre del context geopolític 
de cada moment.

És una oportunitat per apostar per un model eco-
nòmic basat el creixement de les noves tecnologies, 
en la digitalització i en la indústria de les energies 
renovables, que com a conseqüència representarà 
un augment de l’activitat professional de les pimes 
i autònoms.

Aquest nou escenari que es dibuixa també és una 
oportunitat per al futur dels i les joves de Menorca. 
És un moment clau per garantir un futur professi-
onal per a les persones joves a Menorca, tenim la 
possibilitat de fer possible que els joves puguin pro-
jectar el seu futur a Menorca amb un futur professi-
onal de qualitat.

Demanam una regulació específica per Menorca per 
permetre una prova de Mercat Local d’energia.

> Seguiu llegint

Josep Juaneda 

“TRANSICIÓ ENERGÈTICA: UNA 
OPORTUNITAT ÚNICA PER A MENORCA”

CONSELLER DE MEDI AMBIENT I 
RESERVA DE BIOSFERA
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UN PLA D’ACCIÓ PER 
REDUIR A LA MEITAT LES 
EMISSIONS CONTAMINANTS
L’Ajuntament de Ciutadella disposa d’un nou 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Cli-
ma, que proposa actuacions per a reduir el 
2030 a la meitat les emissions contaminants 
que es produïen al municipi l’any 2005. Aquest 
document s’ha redactat gràcies a un conveni 
amb el Consell de Menorca, i després d’un pro-
cés de participació tècnica i ciutadana.

El document contempla 63 accions de mitiga-
ció del canvi climàtic i d’àmbit energètic, i 15 
accions més per a l’adaptació a la nova realitat 
climàtica. 

Aquestes actuacions incideixen en àmbits 
com la millora de l’eficiència energètica, la im-
plantació d’energies renovables, la mobilitat 
sostenible o la conscienciació ciutadana, entre 
altres.

                             > Seguiu llegint
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CELEBRACIÓ DEL 
CENTENARI DE LA MORT 
DE JOAN BENEJAM VIVES
L’Ajuntament de Ciutadella, juntament amb el Cercle Ar-
tístic, ha organitzat una sèrie d’activitats per commemorar 
l’any Joan Benejam enguany que es compleix el centenari 
de la seva mort. Joan Benejam Vives (1846-1922) fou mes-
tre, periodista i pedagog. Popularment, és conegut sobre-
tot per ser autor de “Foc i Fum”, obra costumista escenifi-
cada cada any per Sant Joan, i també per “Ciutadella veia”, 
però fou en la seva vessant de mestre i pedagog on va des-
tacar a través de múltiples publicacions, obres i articles.

Per tal de recordar la seva figura, s’han organitzat nou ac-
tivitats entre els mesos d’abril i setembre.

        > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59274
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59027
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RENOVACIÓ DE 184 LLUMINÀRIES DEL NUCLI 
L’Ajuntament de Ciutadella ha iniciat una actuació que té com a ob-
jectiu la renovació de les lluminàries de diferents carrers del nucli 
urbà. La intervenció s’executa en dos fases, amb una inversió total de 
89.630,75€, tot plegat en un projecte que està finançat pel Consell In-
sular de Menorca, dins el marc del Pla Insular de Cooperació de 2020.

La primera fase del projecte s’ha dut a terme durant les darreres set-
manes i ha consistit en la instal·lació de 89 lluminàries tipus LED d’un 
total de 184 unitats que contempla el projecte. 

En la segona fase, que ja s’ha iniciat, es renovaran les 95 lluminàries 
restants i els seus bàculs. 

                > Seguiu llegint

INSTAL·LACIÓ DE CAIXES 
NIU PER AFAVORIR LA 
BIODIVERSITAT URBANA
L’Ajuntament de Ciutadella ha pogut instal·lar 18 nius 
gràcies al finançament del Consell Insular de Menor-
ca mitjançant el PROJECTE ITS 2019-113 #BGreen-
Menorca finançat per l’impost sobre estades turísti-
ques a les Illes Balears. Aquesta actuació ajudarà a 
millorar la biodiversitat urbana de Ciutadella, ja que 
afavorirà la presència de diverses aus beneficioses 
per a l’entorn urbà i també de ratapinyades, que tam-
bé proporcionen beneficis ambientals a les zones 
urbanes.

          > Seguiu llegint

L’Ajuntament ha aprovat una ampliació del contracte de ne-
teja viària per a donar resposta a les necessitats del munici-
pi, especialment en temporada turística, quan l’afluència de 
gent és major. A través d’aquesta modificació, s’introdueixen 
una sèrie de millores a les prestacions que s’oferien fins ara:

- S’incrementa i millora la neteja amb aigua al nucli urbà i a 
les urbanitzacions, amb una nova màquina fregadora que 
millora la intensitat de la neteja a la vegada que redueix el 
consum d’aigua.

- Augmenten també els dies de neteja amb aigua, afegint 
sis dies en temporada alta i tres en temporada mitja i baixa. 
Açò permetrà ampliar l’activitat a les urbanitzacions i també 
al nucli urbà.

> Seguiu llegint

S’AMPLIA EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59048
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59042
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59256
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ELS SERVEIS SOCIALS 
ATENGUEREN 2.067 
PERSONES EL 2021
Els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment de Ciutadella van atendre 
l’any 2021 a 2.067 persones en 
els diferents programes d’aten-
ció a les persones. Açò supo-
sa un 2,2 % menys que a l’any 
2020, quan es van atendre 2.113 
persones, però a la vegada, és 
una xifra un 86 % major que les 
dades de l’any 2019, quan foren 
1.109 les persones ateses. 

El 2020 fou un any de gran 
atenció social per la crisi eco-
nòmica i social originada per 
la pandèmia, però es pot com-
provar que 2021 també manté 
unes xifres de demanda d’ajuts 
molt més elevats que a l’any 
anterior a la irrupció del virus. 
De totes les persones deman-

dants d’ajuda el 2021, el 56,6 % 
foren dones.

La despesa total de l’any 2021 
en Serveis Socials fou de 
2.097.303,43 euros, un 6,5 % 
menys que l’any 2020 (quan 
es destinaren 2.243.283 euros), 
però a la vegada un 26 % su-
perior a la de l’any 2019, l’any 
anterior a la Covid. L’Ajunta-
ment aporta un 53 % d’aquests 
recursos, mentre que la resta 
procedeix d’aportacions del 
Consell de Menorca i el Govern 
balear, així com del copaga-
ment de les persones usuàries 
que reben prestacions d’ajuda 
o menjar a domicili.

      > Seguiu llegint

QUARTA EDICIÓ 
DE LA CAMPANYA 
DE COMPOSTATGE 
DOMÈSTIC “FER 
COMPOST ÉS LA PERA!”
El Consorci de Residus i Energia enceta la quar-
ta edició dels tallers de compostatge domèstic 
“Fer compost és la pera!, que un any més cerca 
impulsar el compostatge a les llars formant les 
persones assistents sobre les nocions bàsiques 
per convertir les restes de menjar i residus ve-
getals com fulles, gespa o branques, en un com-
post de qualitat.

           > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59461
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59340
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FERRERIES ESTRENA NOVA 
APP MULTIFUNCIONAL 
PER TAL DE CONNECTAR 
JOVENTUT I AJUNTAMENT

L’ajuntament de Ferreries ha 
decidit integrar una nova eina 
tecnològica amb l’objectiu de 
facilitar la comunicació amb la 
joventut i oferir un recurs per a 
poder proposar iniciatives i pu-
blicar esdeveniments per part 
de tothom.

Es tracta d’eAgora, una aplica-

ció gratuïta que esdevé un punt 
de trobada digital per a dinamit-
zar la vida al municipi i fomentar 
la participació juvenil, amb l’ob-
jectiu de generar accions reals 
que ajudin a avançar cap a un 
model de municipi més partici-
patiu, compromès i sostenible.

  > Seguiu llegint

L’ENTESA PROPOSA 
UNA PISTA ESPORTIVA   
I UNA PISTA DE 
SKATE A FORNELLS
Aquestes actuacions no estan incloses en 
el projecte de remodelació dels parcs i jar-
dins des Mercadal i Fornells que l’ajunta-
ment té previst dur a terme aquest any.

Es tracta d’una proposta per plantejar una 
remodelació total de la zona verda situada 
a l’entrada de Fornells, al costat de Ses Vi-
nyes i on ara hi ha unes pistes de petanca 
que tenen molt poc ús.  

Des de l’Entesa es considera que aquest 
espai té unes dimensions considerables i 
podria instal·lar-s’hi tant una pista de skate 
com  una pista esportiva polivalent similar 
a la que hi ha al Campet des Mercadal.

                    > Seguiu llegint

COMUNICAT D’ARA 
MAÓ EN RELACIÓ A 
L’EDIFICI DE CORREUS
Des d’Ara Maó veim amb bons ulls que l’edifici de Cor-
reus, ubicat al centre de la ciutat, pugui acollir usos mu-
nicipals, però, com hem manifestat sempre dins l’equip 
de govern, no esteim d’acord amb la fórmula de l’adqui-
sició de l’edifici per part de les administracions insulars. 
Cal recordar que l’edifici de Correus és un edifici públic 
i és per açò que demanam que es faci una cessió, sigui 
al Consell o a l’Ajuntament. No té sentit gastar doblers 
públics per adquirir un edifici que ja és públic, i encara 
menys sense tenir el projecte d’adequació quantificat.

                  > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2056/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2055/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2082/
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COMENCEN LES 
OBRES DE LA   
NOVA ROTONDA 
DEL POLÍGON 
La connexió entre la carretera Me-6 i la 
carretera Me-8 s’ha desenvolupat tradici-
onalment travessant el nucli urbà de Sant 
Lluís, amb un tram final (Ses Barraques) 
amb moltes corbes, amplada insuficient i 
molta perillositat. Davant aquesta situació 
el departament de Mobilitat del Consell 
Insular ha decidit realitzar una nova ro-
tonda per tal d’aportar la màxima segure-
tat possible.

                            > Seguiu llegint

Sota el títol ‘Xala a 
s’Esplanada’, l’Ajun-
tament des Castell 
posarà en marxa un 
procés participatiu, 
obert a tota la ciuta-
dania, per millorar el 
disseny de la plaça 
de s’Esplanada.

L’objectiu de la ini-
ciativa és involucrar 
la ciutadania en el 
procés per adaptar 
aquest espai als nous 
usos i necessitats, i 
avançar cap a un es-
pai urbà més sosteni-
ble, segur, saludable i 
amable amb les per-
sones, i que afavorei-
xi les relacions socials 
i l’economia de proxi-
mitat.

> Seguiu llegint

ES CASTELL POSA EN MARXA 
UN PROCÉS PARTICIPATIU 
PER MILLORAR S’ESPLANADA

LES MILLORES 
EN EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA 
PERMETEN REDUIR 
UN 12% EL CONSUM 
MUNICIPAL
Gràcies a les millores 
dutes a terme els dar-
rers anys en l’àmbit de 
l’eficiència energètica, 
l’Ajuntament des Cas-
tell ha reduït el con-
sum elèctric municipal 
en un 12,12% durant el 
període 2019-2021. En 
total, aquest descens 
del consum elèctric 
ha suposat un estalvi 
per a les arques mu-
nicipals de 16.351,64 
euros, passant d’una 
despesa de 134.864,17 
euros el 2019 a una 
despesa de 118.512,53 
euros el 2021. Destaca 
el descens en el con-
sum elèctric de l’edifici 
consistorial, que s’ha 
reduït en un 44,60%, 
suposant un estalvi 
d’11.001,76 euros. 
                                      
           > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2080/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2079/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2064/


MENORCA ACOLLIRÀ PER PRIMERA 
VEGADA ELS PREMIS MAX A MAÓ 
La 25a edició dels Premis Max, que 
se celebrarà el 6 de juny, compta 
amb la col·laboració del Govern de 
les Illes Balears, el Consell Insular 
de Menorca, l’Ajuntament de Maó, 
la Fundació Foment de Turisme 
Menorca, el Ministeri de Cultura i 
Esport, a través de l’Institut Na-
cional de les Arts Escèniques i la 
Música (INAEM), el Grup Eulen i 
Ernest & Young. El president de la 
Fundació SGAE va ser l’encarregat 
d’anunciar qui seran els encarre-
gats de dirigir la cerimònia número 
25, que en aquesta ocasió ha recai-
gut sobre dues grans referències 
balears: Josep Pere-Peyró, actor, 
autor i director teatral fundador 
de les companyies Morel Teatre, 
Cia. Pere Peyró i la Invenció; i Mar 
Aguiló, ballarina d’ampli recorre-
gut internacional i coreògrafa de 
la Companyia Nacional de Dansa. 

         > Seguiu llegint
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EL CONSELL CONSIDERA 
INSUFICIENT EL NOU PLA 
DE DESENVOLUPAMENT 
ELÈCTRIC DEL       
GOVERN CENTRAL
El passat 22 de març el Govern de l’estat, en Consell de 
Ministres, va aprovar la Planificació Elèctrica a l’Horit-
zó 2026 dissenyada per a desplegar noves renovables 
i reduir costos energètics on es contempla la instal·la-
ció, com a element plenament integrat en la Xarxa de 
Transport, d’una bateria d’emmagatzemament (de 50 
MW de potència i 37,5 MWh de capacitat).   
       

     > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2081/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2084/


MENORCA, LA PRIMERA ILLA QUE 
INCORPORA UNA EMBARCACIÓ PRÒPIA 
AL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE POSIDÒNIA
El conseller de Medi Ambient 
i Territori, Miquel Mir, el direc-
tor general d’Espais Naturals i 
Biodiversitat, Llorenç Mas i el 
conseller insular de Medi Am-
bient i Reserva de Biosfera, 
Josep Juaneda van presentar 
la primera barca d’informació 
i assessorament de posidònia 
del Consell de Menorca, que 
es coordinarà amb el Servei 
de vigilància de la Conselleria 
des d’aquesta temporada. Mir 
es va congratular per comptar 
amb aquesta nova embarcació, 
“una actuació que demostra la 
necessitat de la corresponsabi-
litat en la protecció de la nos-
tra mar i, especialment, de la 
posidònia”.                   

  > Seguiu llegint
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JOSEP JUANEDA PRESENTA L’ESBORRANY 
DEFINITIU DE L’AVANTPROJECTE DE 
LA LLEI RESERVA DE BIOSFERA

El Consell Insular de Menorca treballa per a dur a apro-
vació l’esborrany de l’avantprojecte de Llei de Menorca 
Reserva de Biosfera al ple de la corporació, el pròxim 11 
d’abril, i donar així inici a la iniciativa legislativa amb la 
qual el Consell Insular elevarà al Parlament de les Illes 
Balears aquesta proposició de Llei. El conseller de Medi 
Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, ha mani-
festat que “l’esborrany d’avantprojecte de Llei Menorca 
Reserva de Biosfera és el resultat d’un procés de debat 
en el qual s’han posat damunt la taula diferents punts de 
vista, no serà la llei de ningú i ho serà de tothom alhora, 
ja que tots hem hagut de cedir i renunciar a aspectes que 
ens resulten importants”.              

      > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2061/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2066/


PROPOSAM QUE UN 10% DELS ALIMENTS QUE   
ES CONSUMEIXEN ALS HOTELS SIGUIN DE KM 

Més per Menorca vol que la mo-
dificació de llei turística s’ompli 
de contingut pel que fa a la cir-
cularitat als establiments turís-
tics. La idea és que el pla que han 
de presentar els hotels en aquest 
sentit no sigui un simple ‘rentat 
de cara’ sinó que es concreti en 
uns objectius mesurables quant 
a aliments, aigua, energia, mate-
rials i residus. 

“Si volem, realment, fer una pas-
sa endavant en sostenibilitat i 
circularitat, la Llei ha d’establir 
uns objectius concrets i ambicio-
sos”, va afirmar el diputat Josep 
Castells, qui va incidir que, així 
com està redactada ara la llei, no 
obliga als establiments turístics 
a “satisfer cap objectiu concret i 
mesurable”. 

>> Seguiu llegint
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EL GOVERN HAURÀ D’ESTUDIAR COM LIMITAR LA 
COMPRA D’IMMOBLES PER PART D’ESTRANGERS

El Parlament va aprovar una moció de Més per Menorca 
per la qual, en el termini màxim de tres mesos, l’executiu 
autonòmic haurà d’estudiar fórmules sobre com limitar 
la compra de segones residències per part d’estrangers. 

Més per Menorca va arribar a un acord amb els grups 
que formen part del Govern del Pacte pel qual aquests 
han votat a favor de la proposta, a canvi d’intentar que 
el grup de treball sigui mixt, és a dir, entre el Govern es-
tatal i Govern de les Illes. No obstant això, el text apro-
vat deixa clar que si aquesta provatura no funciona, i no 
s’arriba a constituir aquest grup mixt, haurà de ser el 
mateix Govern de les Illes qui el constitueixi unilateral-
ment “de forma imminent”.

                > Seguiu llegint

Esmenam el projecte de llei per a la circularitat i 
sostenibilitat turística per omplir-lo de contingut

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2083/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2051/
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EXIGIM AL GOVERN RECUPERAR 
EL CRIBRATGE DEL CÀNCER DE 
CÒLON A L’ILLA EN UN MES
Els menorquinistes volen, en pri-
mer lloc, que en el termini màxim 
d’un mes es torni a posar en mar-
xa la primera fase del cribratge. Al 
respecte, la diputada Patrícia Font 
va explicar que són proves de labo-
ratori per a les quals no faria falta 
un especialista i que la raó per la 
que no es fa ni tan sols la aquesta 
prova farmacològica sembla òbvia: 

“Com que no hi ha metges sufici-
ents per atendre els pacients des-
prés d’haver-se fet aquesta prova, 
s’elimina la prova i així es crea la 
falsa realitat de menys llista d’es-
pera per a visita amb els especia-
listes», ha indicat.

En segon lloc, i com que la segona 
fase sí que depèn de la presència 

de més digestòlegs (l’hospital Ma-
teu Orfila n’ha perdut dos el dar-
rer anys) Més per Menorca proposa 
derivar qualsevol persona que pre-
senti algun risc arran de la primera 
prova, bé a Son Espases, bé a al-
tres hospitals públics de Mallorca 
o, fins i tot, a clíniques privades de 
Menorca que disposin de digesto-
logia i que concertin el servei amb 
l’IB-Salut.

En quasevol cas, el partit introdu-
eix més punts a la proposició no de 
llei amb una visió a mitjà termini.

> Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA PROPOSA 
LLUITAR CONTRA LA 
MASSIFICACIÓ A LA MAR
Més per Menorca va dur una al Ple Parlament per lluitar contra la 
massificació que pateix la nostra mar. La iniciativa se centràen les 
infraestructures portuàries de Menorca, però els menorquinistes 
extrapolen la crítica a totes les illes, que pateixen una greu satu-
ració nàutica a la majoria de ports principals. El punt essencial de 
la Proposició No de Llei (PNL) de Més consisteix a que el nou Pla 
General de Ports tengui en compte la capacitat de càrrega nàutica 
de cada illa de cara a noves actuacions. El Pla preveu tota una sè-
rie d’infraestructures que tenen com a conseqüència l’augment del 
nombre de naus a la mar.                                          > Seguiu llegint

Més per Menorca va reclamar un mínim d’1,5 milions d’eu-
ros per a la millora del transport públic de Menorca. Ho 
va fer en el context de la compareixença de la presidenta 
Armengol, on aquesta va anunciar que Mallorca, com a 
mesura estrella per fer front a les conseqüències de la 
Guerra, disposarà de 12 milions d’euros per al transport 
públic. Segons el diputat Josep Castells, “s’entén que el 
Govern faci aquesta proposta perquè té les competències 
de transport a Mallorca però creiem que el desitjable –si 
en el cas de Menorca, les competències en transport es-
tan transferides al Consell– és de seure amb la institució 
insular a fi d’augmentar la dotació pressupostària de la 
transferència, perquè els ciutadans de totes les illes tenen 
els mateixos drets de beneficiar-se d’aquests ajuts extra-
ordinaris”.

> Seguiu llegint

UN MÍNIM D’1,5 MILIONS D’EUROS PER AL TRANSPORT 

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2087/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2069/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2038/


DEMANAM A MADRID, A TRAVÉS DEL 
SENADOR VIDAL, QUE AUTORITZI LA 
SUBSTITUCIÓ DEL FUEL DE LA CENTRAL

Més per Menorca va presentar dues pre-
guntes al Govern espanyol amb sol·licitud 
de resposta escrita, a través del senador 
Vicenç Vidal, per esbrinar quin temps tar-
darà el Ministeri per a la Transició Energèti-
ca en autoritzar tant la reducció d’hores de 
funcionament dels motors més contami-
nants de la central, com la substitució de-
finitiva del fueloil per un altre combustible 
menys contaminant.

Cal tenir present que Més per Menorca ha 
exigit en múltiples ocasions des del Parla-
ment, que el Govern de les Illes impulsàs la 
reducció dràstica de fueloil i que, ara ma-
teix, aquest repte ja s’ha aconseguit. De 
fet, tant l’executiu autonòmic com Endesa 
ja han fet les passes necessàries per reduir 
la crema de fuel de la central tèrmica, per 
la qual cosa la pilota és, des de fa quatre 
mesos, al terrat de l’executiu espanyol, qui 
ha d’autoritzar el canvi.

Des de Més per Menorca exigim que s’apro-

vi immediatament el nou règim d’operació. 
El diputat Josep Castells va denunciar que 
és una qüestió molt urgent perquè, a curt 
termini, “la salut dels menorquins hi està en 
joc. Hem de tenir en compte que el mes de 
gener un 70% de l’energia produïda encara 
va ser generada amb fueloil, que és un pe-
rill per a les persones, tal com ha denunciat 
la Sindicatura de Greuges de Menorca. En 
aquest sentit, el partit recorda l’evidència 
científica que relaciona “l’excés de malalti-
es com el càncer amb la contaminació de 
la central”. 

D’altra banda, Castells va fer referència a la 
necessitat urgent del canvi de combustible 
“perquè ens estam quedant sense temps 
per combatre el canvi climàtic i fer la tran-
sició energètica cap a les renovables”. 
“Hem d’aconseguir la descarbonització to-
tal però ara mateix estam a les portes de 
poder fer una passa molt important i no és 
de rebut que la burocràcia del govern es-
panyol ens tengui paralitzats”, va dir.

PSM - Més per Menorca ESPANYA
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Criticam la desídia del Govern espanyol, que té al   
calaix la petició d’Endesa des de fa quatre mesos
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Tot comença amb una mirada, amb un somriure. 
És la forma de reconèixer a l’altre, de donar-li valor, 
visibilitzar-lo, davant la qual, l’altre no pot fer altre 
cosa que tornar-te un somriure. 

Es la forma més humana i bàsica de relacionar-se, 
de comunicar-se, sense paraules, d’enamorar-se, 
encara entre desconeguts i que sento que en l’era 
digital  en que vivim ens hi estem desacostumant.

L’era digital i de les noves tecnologies s’ha fet pre-
sent i ha transformat molts aspectes de la nostra 
vida: la manera de fer feina, la manera de generar 
coneixement, de relacionar-nos amb l’administra-
ció, de comprar, la forma de fer activisme i partici-
par, de relacionar-nos entre les persones, de conèi-

xer gent…I ningú és aliè a l’avanç d’aquesta era: tots 
els col·lectius socials, econòmics, edats, gèneres, i 
zones geogràfiques…

Sense negar les grans oportunitats i millores que 
açò està generant, m’interessa observar l’impacte 
en el nostre comportament, en les nostres emoci-
ons, en la forma de comunicar-nos i relacionar-nos 
i, a la fi, en la pròpia felicitat. 

Des de la meva mirada de sociòloga, i també com 
a ciutadana i mare de dos fills, adverteixo a mode 
d’humil pinzellada diverses qüestions relacionats 
amb l’era digital des d’aquest enfocament:              

         >> Seguiu llegint 

PER UN MÓN MILLOR: LA 
HUMANITZACIÓ DE L’ERA DIGITAL

Laura Anglada
CIUTADANA INQUIETA, MARE, SOCIÒLOGA I REGIDORA

GUERRA A EUROPA? NO ENS HO HAURÍEM PENSAT MAI!

No sé si som jo que estic especialment sensible, 
o que realment molta gent repeteix aquesta idea 
quan parla de la invasió d’Ucraïna per part de Rús-
sia: no m’hauria pensat mai que haguéssim de veu-
re aquest desastre en ple segle XXI!

Responsables polítics, tertulians dels mitjans de 
comunicació, amics i coneguts de qualsevol de no-
saltres en una conversa de carrer o fent coa a la bo-
tiga… Molta, molta gent troba sorprenent, inespe-
rat, inconcebible, que en ple segle XXI haguem de 
tornar a veure tancs i tropes als carrers de ciutats 
europees, edificis destruïts, imatges esfereïdores 
de morts i ferits, més de dos milions ja de despla-
çats forçosos cap a altres països…  

Les conquestes socials, de seguretat i de pau per 

les quals han lluitat tantes generacions, ara vol dir 
que no eren més que un fràgil i efímer somni? És 
que no hem après res?

Hauríem hagut de fer més cas dels principals pen-
sadors del segle XX, que han qüestionat a fons el 
mite del progrés. 

El segle XX ha suposat un contundent desmentit 
de la idea que, descomptant qualque endemesa i 
alguna momentània passa enrere, el món avançava 
sempre i contínuament cap a millor, que les genera-
cions venidores viurien millor que les precedents, i 
que el futur era una promesa de benestar, prosperi-
tat i pau. 

    >> Seguiu llegint 

Miquel Àngel Maria
CONSELLER DE MÉS PER MENORCA

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-laura-anglada-per-un-mon-millor-la-humanitzacio-de-lera-digital/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-miquel-a-maria-guerra-a-europa-no-ens-ho-hauriem-pensat-mai/
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33 anys després de la caigu-
da del mur de Berlín, que va 
permetre imaginar una Eu-
ropa i un Món sense la divi-
sió en blocs que havia con-
dicionat les polítiques al vell 
continent des del final de la 
II Guerra Mundial, ha esclatat 
una nova guerra, amb tots els 
elements com per concloure 
que es tracta d’una confron-
tació entre dos blocs que, si-
gui com sigui que es resolgui, 
haurà obert una bretxa entre 
dues parts d’Europa, que for-
çosament ha de resultar mala 
de cicatrit-
zar.

Rússia, de la 
mà de Putin, 
investit d’un 
poder abso-
lut, com un 
nou tsar, ha 
decidit que 
la insegure-
tat creixent 
que ha representat pel seu 
país l’avenç de les fronteres 
de la OTAN, cada vegada més 
a prop dels que van ser ter-
ritoris de l’antiga URSS, sols 
podia contrarestar-se amb 
la invasió d’una de les anti-
gues repúbliques sovièti-
ques, Ucraïna, cada vegada 
més alineada amb els països 
de la Comunitat Europea, de 
la que aspirava  formar part 
i de l’antiga aliança militar, 
l’OTAN, que d’ençà el final de 
la guerra freda i la dissolució 

de la URSS semblava haver 
perdut la raó de ser, d’existir. 

La invasió d’Ucraïna ha rom-
put la filosofia de la coexis-
tència pacífica que, amb l’ex-
cepció de les crisis i guerres 
dels Balcans, havia marcat 
la relació entre els estats i 
els pobles d’una Europa que, 
tanmateix estava enfora de 
poder-se consolidar com un 
dels pols de poder al món, 
marcat els darrers anys per la 
competició entre els EEUU i 
Xina. 

Hi ha qui 
analitza, 
p r e c i -
sament, 
que  l a 
pèrdua 
del pro-
t a g o -
n i s m e 
a nivell 
mundial 

de Rússia, ha empès Putin, a 
fer-se un lloc entre els Grans 
del món…i camí porta d’acon-
seguir-ho…per la notorietat 
en negatiu que està aconse-
guint.

I el començament de la guer-
ra, obrint la caixa de Pandora, 
ha desfermat els pitjors vents 
que ara, amenacen amb ar-
rasar tot el que trobin al seu 
pas. 

>> Seguiu llegint aquí

Fa setmanes alertàvem de les sospito-
ses manifestacions del Ministre Alba-
res sobre la necessitat de trobar una 
sortida al conflicte del Sàhara, i el seu 
compromís a participar-hi de mane-
ra activa. Albares ha complert la seva 
promesa i, conseqüent amb el mandat 
amb el que Pedro Sánchez el va nome-
nar ministre, (recuperar les bones rela-
cions amb el Marroc “el gran amic i veí 
del Sud”) ha anunciat la voluntat del 
Gobierno més progressista de la histo-
ria, de vendre novament, els drets del 
poble del Sàhara que, no ho oblidem, 
van ser considerats espanyols de la 53a 
província, un poble que lluita des del 
l975 per poder exercir el seu inaliena-
ble dret a autodeterminar-se, i ha optat 
per prendre partit en favor de la voraci-
tat imperial de  Mohamed VI.

No ha tingut en compte, el govern de 
Sánchez, el contingut de les resoluci-
ons de la ONU sobre l’exercici del dret 
d’autodeterminació de les colònies, 
des de que el 1960 va cridar a la inde-
pendència de les mateixes a través de 
una consulta a la població que, al cap 
i la fi, es l’única que te el dret a decidir 
com volen construir el seu futur. No ha 
tingut en compte tampoc el dictamen 
del Tribunal de la Haya que va establir 
de manera clara i rotunda que “no exis-
tia cap vincle de sobirania del Marroc 
respecte del territori i la població del 
Sàhara”.

Com no ha tingut en compte l’incom-
pliment flagrant de la promesa de Juan 
Carlos, el princep Borbó, que el 1975 
pregonava en el Aayun, davant les tro-
pes espanyoles allà acantonades que 
“España respetarà sus compromisos…

 >> Seguiu llegint aquí

UN FANTASMA RECORRE 
ELS VELLS CAMINS 

D’EUROPA: LA GUERRA

SÀHARA, LA 
TRAÏCIÓ QUE 

NO CESSA
Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

S’HA OBERT UNA BRETXA 
ENTRE DUES PARTS D’EUROPA, 
QUE FORÇOSAMENT HA 
DE RESULTAR MALA DE 
CICATRITZAR
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https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-un-fantasma-recorre-els-vells-camins-deuropa-la-guerra/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-sahara-la-traicio-que-no-cessa/
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CONDEMNAM QUE SÁNCHEZ ACCEPTI 
EL PLA D’AUTONOMIA DEL SÀHARA 
OCCIDENTAL IMPOSAT PEL MARROC

A Més per Menorca vam rebre amb sor-
presa la notícia que Pedro Sánchez va 
acceptar el pla d’autonomia per al Sàha-
ra Occidental que el Marroc va presen-
tar a les Nacions Unides l’any 2007. Re-
butjam de forma contundent la postura 
que ha adoptat de forma sobtada el Go-
vern d’Espanya, quan el compromís que 
hi havia damunt la taula era la celebració 
d’un referèndum d’autodeterminació on 
el poble sahrauí pogués decidir continu-
ar essent una regió sotmesa al Marroc 
o convertir-se en un estat independent.

Consideram lamentable que Sánchez 
hagi cedit al xantatge i pressió del rei 
Mohamed VI provocant d’aquesta ma-
nera la coerció definitiva a la llibertat del 
poble sahrauí.

Per tot això, Més per Menorca exigeix 
que Espanya rectifiqui immediatament 
aquesta decisió i aposti de forma clara 
per la celebració d’un referèndum d’au-
todeterminació on prevalgui la sobira-
nia del poble sahrauí, com així també ho 
demana Nacions Unides a partir de les 
diferents resolucions aprovades.

El Govern d’Espanya ha traït i abandonat el poble sahrauí i lamen-
tem que aquest posicionament pot tenir conseqüències nefastes 
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NOTÍCIA

BATERIA DE MESURES PER 
MINIMITZAR LES CONSEQÜÈNCIES 
DE LA GUERRA D’UCRAÏNA
La guerra a Ucraïna ha provocat una de 
les crisis socials i humanitàries més impor-
tants des de la II Guerra Mundial. Per una 
banda, els milers de persones que ja han 
perdut la vida en el conflicte armat, per l’al-
tra, les famílies senceres que veuen el seu 
futur trencat per haver de fer front a situa-
cions de màxima emergència. 

A més, aquest conflicte està provocant 
unes conseqüències econòmiques i de 
manca de recursos naturals d’abast mun-
dial. Per un banda, l’escalada dels preus en 
l’energia, ja que la Unió Europea depèn de 
Rússia per al subministrament d’energia, 

concretament importa el 41% del gas natu-
ral i el 27% del petroli que consumeix.  Per 
l’altra, en el terreny agroalimentari hi haurà 
afectacions en el mercat del blat, el blat de 
moro o la civada. El 35% dels cereals que 
entren a la UE provenen d’Ucraïna i el pri-
mer exportador de blat a nivell mundial és 
Rússia.

El diputat Josep Castells va recordar que 
“aquesta iniciativa, que afectarà a 59 di-
putats i membres del Govern de les Illes a 
porta el segell verd, sobiranista i insularista 
de Més per Menorca”.                                                               
                        > Seguiu llegint
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