
Can Saura obri-
rà definitivament 
les seves portes 
el dissabte 21 de 
maig. Serà a par-
tir d’aquesta data 
quan l’exposició 
permanent de l’es-
pai podrà ser vi-
sitada, i es culmi-
narà així un dels 
objectius culturals 
de major rellevàn-
cia dels darrers 
anys al municipi.

Un dia abans, el 
divendres 20 de 
maig, l’espai serà 
inaugurat per part 
de les autoritats, amb presència 
de representants municipals, del 
Consell de Menorca i del Govern 
balear, i una visita posterior per a 
les entitats del municipi. 

A partir del dissabte 21 de maig 
a les 11 hores, l’espai ja podrà ser 
gaudit per tota la ciutadania, i les 
entrades seran gratuïtes fins a les 
festes de Sant Joan.

Le s  re s e r ve s 
d’entrades es po-
den realitzar a 
partir del dia 9 de 
maig a la web de 
l’Ajuntament de 
Ciutadella.

Des de l’any 2018, 
Can Saura està 
obert amb expo-
sicions tempo-
rals, i com a seu 
de diverses ac-
tivitats culturals. 
Paral·lelament a 
aquesta activitat, 
s’ha desenvolu-
pat i executat el 
projecte museo-

gràfic per a una exposició perma-
nent que acull un total de 15 sales 
amb un recorregut per la història 
de Ciutadella, els seus costums i 
tradicions.

EL MUSEU DE CAN SAURA 
OBRIRÀ EL 21 DE MAIG
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PSM - Més per Menorca ACTUALITAT

Benvolguts militants               

i simpatitzants,

Vull que sigueu els primers 

en saber que no em presen-

taré a la reelecció com a al-

caldessa a les properes elec-

cions municipals del maig de 

2023. Hauran estat 8 anys 

d’alcaldessa, 2 de regidora 

d’hisenda i 6 com a regidora 

a l’oposició. 16 anys treba-

llant des de l’ajuntament per 

millorar el present i aconse-

guir un millor futur, formant 

part d’uns grans equips de 

persones que creuen en els ideals del PSM i en una manera diferent de fer polí-

tica.   

El projecte del PSM Més per Menorca compta amb persones vàlides per formar 

un bon equip per a les properes eleccions municipals. Sempre ens hem presen-

tat com un equip de persones honestes, treballadores i amb moltes ganes de 

millorar la nostra ciutat i el benestar de les persones que hi vivim i, crec que ho 

esteim aconseguint. I ho seguirem aconseguint, perquè queda camí per recórrer 

i moltes persones amb ganes de continuar -lo.

Volia dir-vos, també, que m’he engrescat en un nou repte amb MÉS per Menor-

ca, formant part de la candidatura per a les primàries al Parlament, acompa-

nyant a n’en Josep Castells.

Fins al moment, seguiré treballant amb el grup de regidors i regidores del PSM 

que formam part de l’equip de govern de l’ajuntament per seguir avançant, que 

és en el que ens vam comprometre i on la ciutadania ens hi va voler.

Joana M. Gomila Lluch
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ACTUALITAT

UN CENTENAR D’ADHERITS 
ASSISTEIXEN AL RETROBAMENT 
DE MÉS PER MENORCA
El retrobament de Més per 
Menorca va reunir un centenar 
de persones a Es Mercadal. 

La jornada menorquinista va 
ser del tot completa, el matí 
ha començat amb el col·loqui 
‘Pornografia política’ ofert per 
l’especialista en política local, 
Xavier Bacigalupe i després es 
va oferir un dinar de germanor 
amb l’acompanyament de la 
música del duo ‘A Romandre’.

L’èxit de la trobada va demos-
trar que Més per Menorca es 
troba en un moment en el qual 
gaudeix de molt bona salut i 
que les bases de la formació 
tenen ganes de participar acti-
vament en l’activitat del partit.

       

JUANEDA I CASTELLS LIDEREN LES CANDIDATURES 
DE MÉS PER MENORCA AL CONSELL I AL PARLAMENT
El passat 28 d’abril es va tancar el ter-
mini per a la presentació de candidatu-
res a les primàries de Més per Menorca, 
tal com ho estableix el reglament de pri-
màries de la formació. Aquest termini es 
tancava amb la presentació d’una can-
didatura per al Consell Insular i una altra 
per al Parlament de les Illes Balears.

Candidatura al Consell Insular: 1. Josep 
Juaneda Mercadal, 2. Noemí García Gar-
cía, 3. Esteve Barceló Marquès, 4. Raquel 
Marquès Díez i 5. Ferran Andreu Camps.

Candidatura al Parlament de les Illes 
Balears: 1. Josep Castells Baró, 2. Joa-
na Gomila Lluch, 3. Miquel Àngel Maria 
Ballester, 4. Leonor Berja Riudavets i 5. 
Damià Moll Cardona.

> Seguiu llegint
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En  uns moments de profunds canvis globals que 
veim com s’estan produint a tots els nivells, la Llei 
Menorca Reserva de Biosfera significarà una opor-
tunitat única, un abans I després en les politiques 
que afecten a totes les menorquines I els menor-
quins.

Què es pretén amb aquesta llei? Fonamentalment, 
que la declaració com a Reserva de Biosfera sigui 
molt més que un segell. 

Que poguem donar un fort impuls al nostre territo-
ri en un moment clau per a Menorca, assegurar la 
dotació de recursos econòmics, garantir que avan-
cem en la línia del desenvolupament sostenible tal 
I com contemplen els objectius de l’Agenda 2030 
adoptats per l’ONU: la sostenibilitat ha de ser, si 
volem tenir futur, l’eix de totes les polítiques que 
es duguin a l’illa, en definitiva consolidar I enfortir 
un model de desenvolupament que harmonitzi els 
usos humans amb el manteniment del patrimoni 
natural que és el valor més preuat de Menorca I allò 

que ens diferencia de la resta de territoris.

Enfortir la capacitat d’intervenció I de decisió de 
les menorquines I els menorquins.

Un dels principals objectius de la llei és enfortir la 
capacitat d’intervenció I de decisió del Consell In-
sular en la gestió de matèries que afecten els inte-
ressos de Menorca. 

Pretenem que es transfereixin i/o es deleguin fun-
cions executives I de gestió sobre qüestions tan 
importants per a una comunitat insular com són 
totes aquelles referents a l’aigua   (recursos i aprofi-
taments hidràulics, canals i regadius i règim general 
d’aigües), així com les relatives a monts i aprofita-
ments forestals, vies pecuàries i pastures, la gestió 
dels espais naturals protegits o les activitats recre-
atives en aigües interiors.

Aquest escenari que dibuixa la llei permetrà gesti-
onar d’una forma  més eficient els recursos de Me-
norca des de Menorca, com és l’exemple    la vigi-
lància i control dels aqüífers de Menorca i de les 
instal·lacions del cicle integral de l’aigua i el foment 
de l’aprofitament de les aigües pluvials i reutilitza-
ció de les aigües depurades.

> Seguiu llegint 

Josep Juaneda

CONSELLER DE MEDI 
AMBIENT I RESERVA 
DE BIOSFERA

LLEI MENORCA RESERVA DE BIOSFERA: 
L’EIX DE TOTES LES POLÍTIQUES
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SES FONTANELLES, CALA 
HABILITADA COM A ZONA APTA 
PER A BANY PER ALS CANS
L’Ajuntament de Ciutadella va designar 
la platja de Ses Fontanelles, al nord del 
municipi, com a zona apta per a bany 
per a cans. Davant la demanda dels pro-
pietaris d’aquests animals, es torna a 
habilitar aquest estiu aquesta cala del 
municipi (ubicada a 800 metres de La 
Vall) com a espai on els cans sí poden 
nedar, fomentant sempre la convivència 
amb les persones que també es banyin 
a aquest paratge. Les normes que regi-
ran aquesta situació seran les establer-
tes a l’ordenança municipal, que espe-
cifica que fora de l’aigua els cans han 
d’estar fermats, que s’han de recollir els 
excrements i dipositar-los en un conte-
nidor, i que els animals de races perillo-
ses han d’anar amb morrió.               

      > Seguiu llegint
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TRES PROJECTES A 
LA CONVOCATÒRIA 
DEL PLA INSULAR DE 
COOPERACIÓ DE 2022
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ce-
lebrada el passat 30 de març va acordar presentar tres 
projectes a la convocatòria del Pla Insular de Coopera-
ció de 2022 que promou el Consell Insular de Menorca. 
Concretament, s’ha presentat un únic projecte de la lí-
nia general, corresponent a la rehabilitació dels carrers 
Sant Cristòfol, Sant Josep, Sant Climent i Sant Sebastià, 
amb un pressupost de 681.685,32€, i dos projectes de 
la línia turística: el pont per a vianants de Serpentona, 
amb un pressupost d’execució de 167.831,51€, i la refor-
ma del carreró de Santandria, amb un pressupost de 
246.888,44€.

               > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59987
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59595
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CIUTADELLA

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
EN LA PRESENTACIÓ DEL 

PRIMER AUTOCONSUM 
COMPARTIT DE MENORCA 

Dimarts dia 5 d’abril a Can Saura es va dur a ter-
me la xerrada sobre l’autoconsum compartit al CEIP 

Mare de Déu del Toro que impulsa l’Institut Balear de 
l’Energia amb èxit de participació, ja que la sala es va 

omplir amb 70 persones i algunes no hi van poder ac-
cedir en quedar complet l’aforament màxim permès, 

fet pel qual l’Ajuntament us demana disculpes. L’Insti-
tut Balear de l’Energia (IBE) desenvolupa una instal-

lació solar fotovoltaica sobre el CEIP Mare de Déu del 
Toro de 40 kW i se’n pretén l’aprofitament en règim 

d’autoconsum compartit entre tots els vesins que s’hi 
trobin a una distància de manco de 500 metres. 

> Seguiu llegint

La Junta de Caixers i l’Ajuntament 
de Ciutadella van formalitzar re-
centment la decisió de celebrar 
les festes de Sant Joan 2022 amb 
normalitat. 

El Caixer Senyor, la resta de Junta 
de Caixers del bienni, la batlessa, 
la regidora de Festes i els porta-
veus dels grups polítics amb re-
presentació municipal van man-
tenir una reunió, on van prendre 
la decisió, que s’ajustarà a les res-
triccions sanitàries vigents en les 
dates de celebració de la festa, 
que tot sembla apuntar que seran 
mínimes.

Des de l’Ajuntament de Ciutadella ja s’està treballant en la logística i la seguretat de les festes. Enguany, degut 
al canvi d’ubicació del Caixer Senyor, s’haurà de modificar el Pla Director de Seguretat de les Festes de Sant 
Joan, per adaptar-lo a la realitat del palau des d’on sortirà Borja Saura, ubicat al carrer Santa Clara.   
               
                  > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT I LA JUNTA DE 
CAIXERS CONFIRMEN LA CELEBRACIÓ 
DE LES FESTES DE SANT JOAN

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59633
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=59833


EL CONSELL INSULAR APROVA LA 
PROPOSICIÓ DE LLEI MENORCA 
RESERVA DE BIOSFERA
Gràcies a aquesta norma, la Reserva de Bios-
fera assolirà tota la dimensió necessària per 
fer compatible la preservació del territori amb 
l’activitat humana, alhora que potenciarà la 
diversificació econòmica de l’illa.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Bi-
osfera, Josep Juaneda, va expressar que “La 
data d’avui marca una fita històrica per Me-
norca que suposarà la gestió diferenciada i 
transversal de tots els àmbits de la societat 
menorquina” i va afegir que “la llei que hem 
aprovat vol assegurar que la declaració de 
Reserva de Biosfera no sigui només un dis-
tintiu o un segell ambiental, sinó que, amb la 
dotació de recursos econòmics suficient, pu-
guem fer una gestió diferenciada de Menorca 
impulsant la innovació del sector primari, una 
mobilitat sostenible, la diversificació econò-
mica i la gestió de problemes com la massifi-
cació, així com assumir noves competències”.

                           > Seguiu llegint
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REGULAM EL 
SERVEI VTC           
A MENORCA
El departament de Mobilitat, dirigit per la consellera Fran-
cesca Gomis (Més per Menorca), continua donant resposta 
a la massificació que pateixen les carreteres de Menorca du-
rant l’estiu. Ja ho ha fet anunciant un augment important de 
les freqüències del servei regular de passatgers per carrete-
ra i la posada en marxa de noves línies per arribar a indrets 
on fins ara no s’hi podia arribar amb transport públic. El de-
partament ha decidit instar als ajuntaments dels diferents 
municipis de l’illa a augmentar les llicències temporals per a 
taxis i al mateix temps regular les llicències VTC que fins ara 
manquen de regulació.

           > Seguiu llegint 

http://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=25995
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2100/
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CONSELL INSULAR

L’Àrea de Gestió de Residus de Milà 
compta ja amb la nova planta de trac-
tament mecànic-biològic per a la ges-
tió i la valorització de residus, que va 
ser inaugurada el dia 16 d’abril des-
prés de finalitzar les obres de millo-
ra dutes a terme per la UTE Es Milà, 
concessionària formada per PreZero 
España i Adalmo, i per diverses em-
preses locals.

La finalització del projecte de mi-
llora de la planta, que ha suposat la 
inversió de més de 20 milions d’eu-
ros (IVA inclòs) permetrà optimitzar 
el tractament específic de la matèria 
orgànica i perfeccionar la separació 
dels diferents materials presents a les 
cinc fraccions de residus, per al seu 
reciclatge posterior, de manera que 
es minimitzin les quantitats de rebuig 
que es destinin a l’abocador.

> Seguiu llegint

INAUGURADA LA NOVA PLANTA DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS DE MILÀ
Les instal·lacions, úniques a l’illa, recuperen per al seu reciclatge 
més del 70% de la fracció resta i del 90% d’envasos lleugers

PLA DE 
XOC DEL 
DEPARTAMENT 
DE MOBILITAT 
DEL CONSELL 
INSULAR

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2093/


PSM - Més per Menorca AJUNTAMENTS - POBLES

És el moment oportú per dur a ter-
me un procés participatiu per triar 
els usos de l’edifici que es deixarà 
d’utilitzar. 

Igualment, pot ser el moment per 
definir els espais municipals exis-
tents i les possibilitats d’usos que 
tenim, tenint en compte les neces-
sitats tant de la població en gene-
ral, com d’entitats i associacions.

Per tot açò, iniciam un procés de 
participació ciutadana a través 
d’unes enquestes per avaluar les 
necessitats de la població i les en-
titats que es podran contestar di-
gitalment a través de les nostres 
xarxes socials des d’avui i fins dia 
9 d’abril. 

Per aquelles persones que prefe-
reixin contestar el qüestionari amb 
paper i bolígraf, el trobaran al local 
de Cas Jubilats i a la Cafeteria Can 
Bep des Mercadal, als quals els vo-
lem agrair públicament la seva col-
laboració.

Aquestes enquestes serviran de 
base per posteriorment organitzar 
una sèrie de debats oberts on es 
podrà seguir xerrant sobre aques-
ta qüestió i es podrà escoltar l’opi-
nió d’experts o de representants 
de les principals entitats del poble. 

En aquestes debats es presenta-
ran els resultats obtinguts amb els 
qüestionaris i plantejarem als as-
sistents diferents aspectes a tenir 

en compte sobre els principals es-
cenaris de futur. 

Finalment, a partir dels resultats 
del qüestionari i dels posteriors 
debats, després es presentarà a la 
ciutadania les diverses propostes 
d’usos i activitats que es podrien 
ubicar als diferents edificis i espais 
municipals. 

Som conscients que hi pot haver 
múltiples possibilitats i que s’hau-
ran de tenir aspectes com la mida 
i la ubicació de cada edifici o con-
dicions de caràcter tècnic i econò-
mic a l’hora d’obtenir unes conclu-
sions finals.   

> Seguiu llegint 

L’ENTESA DES MERCADAL INICIA 
UN PROCÉS PARTICIPATIU PER 
DEFINIR ELS USOS DELS EDIFICIS 
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DEMANAM A ARMENGOL QUE POSI 
DATA DEFINITIVA A LES OBRES DEL 
NOU CENTRE D’FP DE CIUTADELLA
Més per Menorca va dur al Ple l’endarreriment en 
el començament de les obres del nou centre in-
tegrat d’FP de Ciutadella, un projecte que es va 
aprovar gràcies als menorquinistes que, a canvi, 
donaren suport als pressupostos de la Comuni-
tat Autònoma per a 2019.

Així, el diputat Josep Castells exigí, en una pre-
gunta oral a la presidenta Armengol, que indi-
qués una data definitiva perquè arrenqui la cons-
trucció del nou edifici.

Val a dir que el febrer de 2018 es va presentar 
l’avantprojecte de construcció del Centre Inte-
grat d’FP a l’antiga estació marítima de Ciutade-
lla, moment en què es va prometre que estaria 
en marxa el curs 2020/2021. Des d’aleshores, el 
Govern ha anat anunciant endarreriments i es va 
passar de parlar de tenir-ho tot a punt per al curs 
2021/2022, a prometre la licitació de les obres 
per a finals del 2021 o principis del 2022 –segons 
una resposta del conseller March a una pregun-
ta feta fa prop d’un any pel diputat Castells. No 
obstant això, a hores d’ara no hi ha cap notícia 
al respecte

“Estam davant d’una obra necessària que es va 
anunciar a bombo i platerets i que està sumant 
demores, amb el perjudici que suposa per a la 
formació professional dels nostres joves. No po-
dem passar per alt aquests incompliments i hem 
de continuar insistint per la qual cosa, en aques-
ta ocasió, demanarem a la presidenta un com-
promís sobre quan començaran les obres, quan 
estaran acabades i quan començaran les activi-
tats en aquest nou centre”, va dir Castells.

                                          > Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca PARLAMENT
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ASSEMBLEA DE
MÉS PER MENORCA

Presentació de les candidatures
Parlament de les Illes Balears i Consell 

Insular de Menorca. Eleccions 2023
Dissabte 14 de maig

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2092/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Fa un mes, na Laura Anglada 
escrivia sobre “La humanitza-
ció de l’era digital” i certament, 
aquesta nova manera d’infor-
mar-nos i comunicar-nos  a part 
de la “deshumanització” ha ge-
nerat una gran desigualtat soci-
al en l’accés a les noves tecno-
logies, sobre tot, per part de la 
gent gran. 

L’edatisme, és la discriminació 
vers una persona per la seva 
edat i cada vegada veiem més 
pràctiques discriminatòries cap 
a aquest col·lectiu.

Un bon exemple és com els 
bancs, en els darrers anys, i em-
prant d’excusa la pandèmia, han 
canviat la forma d’atendre a les 

persones i han imposat la digita-
lització dels serveis a través de 
les noves tecnologies. Aquest 
fet ha suposat que moltes per-
sones que no tenen capacitat o 
habilitat per fer servir les noves 
tecnologies quedin excloses so-
cialment o necessitin el suport 
de familiars o amics per poder 
realitzar qualsevol gestió, fet 
que els priva d’independència i 
autonomia.

Certament d’una banda pot 
ser un avanç per alguns grups 
d’edat, però el problema és que 
no totes les persones han tingut 
accés a la digitalització ni ho 
han fet a un mateix ritme.

        >> Seguiu llegint aquí

Ara que ha passat Sant Jordi faig una mica 
de balanç dels llibres llegits durant aquests 
dos darrers anys. 

De vegades en faig un repasso, però 
aquests anys estranys no l’havia fet encara. 
Me n’he adonat que he llegit molt, moltís-
sim i que he après a utilitzar el format di-
gital de les biblioteques (no l’havia utilitzat 
quasi bé mai fins que ens van confinar).

En general he llegit molta novel·la, contes, 
algun assaig i molts llibres sobre educa-
ció, també he estirat de la literatura juvenil 
perquè m’encanta llegir els llibres que han 
agradat als meus fills i seguir les seves re-
comanacions. M’autocritic haver llegit poca 
poesia, la tenc una mica abandonada i crec 
que em faria bé retornar-hi.         

             >> Seguiu llegint aquí

“LA DISCRIMINACIÓ 
PER L’EDAT”

“AVIS, ÀVIES 
I SANT 
JORDI”

Clàudia Pons
REGIDORA DE L’ENTESA DE 
MERCADAL I FORNELLS

Leonor Berja
MESTRA I MARE

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

En l’anterior article parlava dels reptes que se’ns poden 
presentar a l’hora d’encarrilar de forma positiva els nos-
tres propòsits vitals. I, al respecte, comentava que hi ha 
una sèrie d’engranatges que prenen forma al llarg de 
la nostra vida al voltant dels valors que anam assumint 
com a propis des de que som infants i que guiaran les 
nostres decisions; valors que per exemple posam en joc 
quan assumim responsabilitats (si desitjam afrontar-les 
amb una actitud activa i madura); que els reptes millor 
si ens desperten il·lusió (les emocions cal tenir-les sem-
pre en compte…); i finalment, que cal comptar amb una 
actitud vital adequada per aconseguir els propòsits (ja 
sigui amb preparació, planificació, constància, treball 
intens…).

Ara bé, més enllà de tots aquests processos individu-
als, que és important anar construint-los de la forma el 
més sana i positiva possible, a l’hora d’anar transitant el 
nostre propòsit vital ens podem trobar amb dificultats 
sobrevingudes o dificultats que provenen de factors ex-
terns a nosaltres i, en ocasions, un d’aquests factors des-
encadenants pot provenir de decisions polítiques. 

Sabem que sense gaudir d’un mínim de benestar el re-
corregut vital de les persones pot resultar tortuós i com-
plex i, en aquest sentit, les societats -a través de la polí-
tica- s’han esforçat per dotar-se de serveis i recursos per 
tal d’apuntalar-lo.            

           >> Seguiu llegint aquí

Magí Muñoz
PROFESSOR
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https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-cladia-pons-la-discriminacio-per-ledat/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-leonor-berja-avis-avies-i-sant-jordi/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-magi-munoz-fer-se-un-cami-una-questio-mes-enlla-de-lambit-personal-segona-part/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

A un estat en el que la fiscalia 
es querella contra tot un presi-
dent del Parlament de Catalu-
nya i tres membres més de la 
Mesa, per haver permès un de-
bat sobre la monarquia i con-
cretament per donar tràmit a 
una proposta de condemna 
de l’actitud del rei Felip VI en 
el seu discurs del 3 d’octubre 
del 2017, i el Tribunal Superior 
de Justícia 
de Catalu-
nya decideix 
obrir-ne ju-
dici oral, ja 
pot succeir 
qualsevol al-
tra cosa.

Poden suc-
ceir, fins i 
tot,  coses 
com que el 
Rei Emèrit, 
des del seu 
exili daurat 
a Abu Dabi, 
on roman 
reclòs voluntàriament per fugir 
del seu deure de donar comp-
tes de les irregularitats i possi-
bles delictes contra la hisenda 
pública comesos mentre va ser 
el cap de l’Estat i quan ja havia 
abdicat, deixi caure  com si res 
parlant de les investigacions 
obertes contra ell per la fis-
calia, en una entrevista perio-
dística que està molt bé, però 
“esperando que a doña Dolo-
res se le ocurra cerrar el caso”, 

i que ningú es posi vermell, ni 
ell ni doña Dolores. Poden suc-
ceir coses com que finalment, 
al cap de pocs dies d’aquelles 
declaracions, aprofitant l’espè-
cie de “nocturnitat” que  im-
plica la guerra a Ucraïna, en 
la que està centrada la aten-
ció de la opinió pública, doña 
Dolores, es a dir la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat, anunciï l’arxiu 

de les tres 
investiga-
cions ober-
tes contra 
Juan Car-
los, obrint 
així el camí 
pel retorn 
de l’emèrit 
a Espanya.

Poden suc-
ce i r  co -
ses  com 
que, men-
tre l’Emèrit 
encara te-
nia obertes 

tres investigacions de la fis-
calia anticorrupció, ja deixava 
clar la seva voluntat de tornar 
a Espanya, “perquè a Abu Dabi 
s’avorreix”, però que volia tor-
nar per la porta gran, com fe-
ien els toreros que triomfaven 
a una correguda de bous, és a 
dir, “amb assignació econòmi-
ca, i viure a la Zarzuela” que ell 
considera casa seva.

               >> Seguiu llegint aquí

És ben cert que les comparacions po-
den ser odioses, i que la complexitat 
de les relacions internacionals fa difí-
cil poder comparar situacions que, a 
simple vista poden resultar semblants 
però que, quan s’analitzen de manera 
rigorosa, resulten prou diferents com 
per no permetre comparacions.

Però hem de reconèixer que el tracta-
ment que s’ha donat a determinats as-
pectes de les conseqüències de la guer-
ra d’agressió de Rússia contra Ucraïna, 
ha contribuït i no poc a rompre deter-
minats esquemes dels comportaments 
dels governs d’Europa que, per força 
han d’acabar sent objecte de compa-
ració per la diferent forma de compor-
tar-se en  situacions semblants devant 
guerres que han assolat altres zones 
properes al vell continent. 

I el que resulta pitjor és que, el canvi 
en l’actitud dels governs europeus, no 
respon a consideracions morals o èti-
ques, de tal manera que puguem pen-
sar que el canvi de comportament hagi 
vingut per quedar-se, sinó que, més be 
al contrari, respon simplement a altre 
tipus d’eventualitats i consideracions 
de tal manera que resulta difícil defugir 
la sensació d’estar assistint a un exer-
cici de “cinisme governamental”, per 
desgràcia molt estès.

La visita de la família reial espanyola, 
pràcticament al complet, al Centre de 
Recepció i Acollida de Refugiats Ucra-
ïnesos de Pozuelo de Alarcón, n’és una 
mostra evident. 

 >> Seguiu llegint aquí

“NI REI 
NI ROC” “RUANDA”

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

A UN ESTAT EN EL QUE LA 
FISCALIA ES QUERELLA 
CONTRA TOT UN PRESIDENT 
DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA I TRES MEMBRES 
MÉS DE LA MESA.. . 
JA POT SUCCEIR QUALSEVOL 
ALTRA COSA.

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-ni-rei-ni-roc/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-ruanda/
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