
Les obres de recuperació i rehabi-
litació del Reial Alcàsser de Ciuta-
della avancen segons el ritme pre-
vist, i estaran enllestides a finals 
d’aquest any o principis de 2023. 
El 25 de maig es va realitzar una 
visita a les obres del projecte, fi-
nançat amb fons de l’Impost de 
Turisme Sostenible.

La primera fase de l’actuació, con-
sistent en la supressió d’elements 
que no formaven part de l’edifi-

ci original, es considera pràctica-
ment enllestida. A la vegada que 
s’eliminaven aquestes parts, s’han 
construït els tres contraforts que 
subjecten l’edifici original i el re-
forcen.

 Aquesta intervenció ha suposat 
un repte arquitectònic important, 
per la naturalesa dels fonaments 
i per la complicació d’haver d’ai-
xecar els contraforts a la vegada 
que s’eliminaven els elements dis-

sonants amb l’estructura original. 
S’ha realitzat una fonamentació 
amb micropivotatge, i els contra-
forts estan construïts amb marès 
extret de pedreres de Ciutadella. 
Aquesta fase també ha permès obrir 
uns nous finestrals al Saló Gòtic que, 
per una part, aporten il·luminació 
natural a aquesta estança i, a la ve-
gada, permeten veure el port des de 
l’interior del Saló.

         > Seguiu llegint

BON RITME EN LES OBRES 
DE RECUPERACIÓ DEL REIAL 
ALCÀSSER DE CIUTADELLA
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ACTUALITATPSM - Més per Menorca

MÉS PER MENORCA ES REUNEIX AMB ORIOL JUNQUERAS

L’Executiva i càrrecs públics de Més 
per Menorca van mantenir una reunió 
amb el president d’Esquerra Republi-
cana, Oriol Junqueras, per donar-li a 
conèixer, de primera mà, la realitat so-
ciopolítica de l’illa així com les pers-
pectives de futur en el moment pree-
lectoral en el qual ens trobam.

Així mateix es va analitzar la situació 
política de l’estat, i es van refermar els 
vincles de col·laboració entre les dues 
formacions sobiranistes.

MÉS PER MENORCA 
ENTRA A FORMAR PART 
DE L’ALIANÇA LLIURE 
En representació de Més per Menorca es van traslla-
dar fins a Las Palmas de Gran Canaria el coordinador 
general del partit, Miquel Àngel Maria, i el secretari 
de relacions amb altres formacions polítiques, Damià 
Moll, per assistir a l’assemblea de l’Aliança Lliure Eu-
ropea on ha estat votada l’entrada de la formació so-
biranista menorquina com a nou partit integrant. La 
proposta, que permetrà que a partir d’ara Menorca 
tengui representació directa a Europa, ha estat apro-
vada per unanimitat amb 33 vots a favor.

          > Seguiu llegint

Ara Més es va presentar com a una nova forma-
ció política, fruit de l’acord entre entre diversos 
partits insularistes i progressistes amb l’objectiu 
de dotar les Illes Balears d’una veu representati-
va i efectiva a Madrid.

La nova marca és una aposta decidida per oferir 
una alternativa viable i seriosa, en la que Més 
per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa i per-
sones independents de de totes les illes es pre-
sentaran conjuntament a les eleccions al Con-
grés dels Diputats.

> Seguiu llegint

ARA MÉS, L’ALTERNATIVA ‘VIABLE’ PER 
ACONSEGUIR REPRESENTACIÓ A MADRID

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2110/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2102/
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Menorca és l’illa de Balears que, en comparació amb 
les altres, té una major proporció de teixit industrial 
i un sector primari que, a pesar de les dificultats, 
segueix essent un sector estratègic. Açò significa 
que tenim una economia més diversificada que les 
altres illes, però per res podem ser autocomplaents 
ni conformistes. Perquè si comparam Menorca amb 
ella mateixa, amb el seu passat recent, està clar que 
la indústria i el sector primari han perdut pes dins 
el PIB.

Tant el sector primari com el sector industrial ne-
cessiten una planificació institucional més ambici-
osa i valenta, perquè la diversificació econòmica, 
que és el nostre passat, també ha de ser el nostre 
futur.

Però el món i el nostre entorn han canviat molt en 
les darreres dècades, i per tant no podem ser nos-
tàlgics. Quan ens demanam quin ha de ser el futur 
industrial de Menorca no podem pensar en el re-

torn d’una indústria manufacturera de les dimen-
sions que hem tingut en àmbits com el calçat i la 
bijuteria. El factor insular pesa de manera decisiva 
sobre les possibilitats de recuperar un teixit de fa-
bricació de productes a l’engròs.

En canvi, la indústria del coneixement, que és una 
indústria més basada en factors immaterials, no té 
el handicap de la insularitat. Les condicions de vida 
de Menorca, la qualitat de vida que ens ofereix un 
entorn privilegiat i ben conservat, són una oportu-
nitat plena de potencial perquè es desenvolupin a 
Menorca iniciatives industrials, d’autoocupació i de 
petita empresa, orientades a la digitalització i la in-
tel·ligència artificial. 

No es tracta d’atreure grans inversions d’empreses 
multinacionals, sinó de crear les condicions de pos-
sibilitat perquè, com ha succeït en altres èpoques, 
els emprenedors de Menorca es llancin a l’aventura 
de crear una nova indústria, i que es puguin crear 
llocs de treball estables i de qualitat. L’obertura del 
Centre Bit a Alaior l’any 2016 va ser una primera 
passa en aquest sentit, però aquesta iniciativa no 
es pot quedar en el que és ara. Necessita més am-
bició i més recursos per desplegar tot el seu po-
tencial.

> Seguiu llegint 

Josep Juaneda

CONSELLER DE MEDI 
AMBIENT I RESERVA 
DE BIOSFERA

UN NOU FUTUR INDUSTRIAL 
PER A MENORCA
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CIUTADELLA

CIUTADELLA PROPOSA HABILITAR UN 
DISTINTIU PER EVITAR QUE ELS VEHICLES  
DE LLOGUER SENSE LLOGAR OCUPIN PLACES 
D’APARCAMENT A LA VIA PÚBLICA
L’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutade-
lla va elevar una proposta a la Junta de batles i 
batlesses de Menorca per poder controlar la pre-
sència de vehicles de lloguer estacionats a la via 
pública. Aquesta iniciativa va estar molt ben va-
lorada.

La legislació prohibeix que els cotxes destinats 
a aquesta finalitat que no estiguin efectivament 
llogats ocupin els carrers i la via pública dels 
municipis i, per tant, restin places d’aparcament 
efectives. Davant aquest fet, des de l’Ajuntament 
de Ciutadella es proposa establir un distintiu per 
tal que es pugui conèixer quins vehicles de llo-
guer efectivament estan en mans d’un client en 
aquell moment i quins no i, a partir d’aquesta 
identificació, es puguin sancionar aquells vehi-
cles que ocupin via pública tot i no esser llogats.

> Seguiu llegint

FINALITZEN LES OBRES DE LA NOVA XARXA DE 
RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS A CALA’N BLANES
L’Ajuntament de Ciutadella ha donat per 
acabades les obres de la nova xarxa de 
recollida d’aigües pluvials que s’han dut 
a terme als carrers d’Es Tennis i d’Es Ca-
nal, a la urbanització de Cala’n Blanes.

Les obres efectuades han consistit en la 
construcció d’una nova xarxa de col·lec-
tors per recollir les aigües pluvials del 
punt baix del carrer d’Es Tennis i també 
l’aigua d’escorrentia del carrer d’Es Ca-
nal fins a connectar-la al col·lector exis-
tent, just al encreuament d’aquest car-
rer amb l’avinguda Simón de Olivar, que 
condueix les aigües fins al canaló de Ca-
la’n Brut. També s’ha procedit a renovar 
el paviment amb una capa d’aglomerat 
asfàltic a tota la zona afectada per les 
obres.

> Seguiu llegint
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LLUM VERDA AL CONVENI 
PER RETORNAR L’ACTIVITAT 
CULTURAL AL CARRER
L’Ajuntament de Ciutadella ha 
aprovat el conveni per a la realit-
zació d’esdeveniments culturals a 
l’aire lliure. Aquesta iniciativa pre-
tén promoure les activitats a l’aire 
lliure, ja que es considera que són 
un atractiu molt important per a la 
ciutat, dinamitzen el municipi i el 
teixit cultural, i suposen una acti-
vitat complementària molt interes-
sant per a residents i turistes.

Una vegada la situació sanitària i 
les restriccions motivades per la 
pandèmia permeten retornar a la 
normalitat, l’equip de govern vol 
recuperar l’activitat cultural al car-
rer i, amb això, estalonar el sector 
cultural.

PSM - Més per Menorca CIUTADELLA
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INICI DE LA 
REDACCIÓ DEL PLA 

D’EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS 

L’Ajuntament de Ciutadella ha iniciat la redacció del 
Pla d’Equipaments Esportius municipals, amb l’objectiu 
de conèixer les necessitats esportives actuals i futu-
res del municipi. Aquest document permetrà tenir una 
planificació a mig i llarg termini de totes les instal·laci-
ons, a partir d’aquí, ordenar i planificar les actua-cions 
que s’han de dur a terme per fer-les realitat. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és disposar d’unes instal·laciones i 
infraestructures es-portives adequades a les necessi-
tats de Ciutadella, tant les d’avui dia com les del futur.

               > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=60383
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CIUTADELLA

ES POSA EN VALOR LA 
FEINA DEL VOLUNTARIAT 

PER MANTENIR EL 
PATRIMONI CULTURAL

L’Ajuntament de Ciutadella posa en valor la feina 
feta pel voluntariat per a mantenir el patrimoni 
cultural de la pedra en sec i, també, per a col·la-
borar en la neteja de Ciutade-lla. En aquest sentit, 
la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella va 
celebrar la jornada de clausura del projecte Gi-
bet 2021-22, que enguany s’ha centrat al Pinaret. 

Durant aquest any, l’entitat s’ha centrat en el man-
teniment de les barraques grans arreglades ante-
riorment, i s’han arranjat tres barraques de porquim 
i un pont de bens a l’interior de la finca municipal. 

> Seguiu llegint

Fa unes setmanes van finalitzar les 
obres de rehabilitació de l’estruc-
tura de l’escorxador de Ciutade-
lla. Aquesta actuació se suma a les 
que s’han executat durant aquest 
mandat en una instal·lació que és 
clau pel sector primari ciutade-
llenc i menorquí. En aquest sentit, 
les millores realitzades darrera-
ment són les següents:

- Impermeabilització de la zona de 
vestuari, oficines i càmeres de l’es-
corxador.

- Adquisició d’un elevador de ca-
nals i d’un enregistrador de tem-
peratura.

- Adaptació del sòl per a la ins-
tal·lació de màquina peladora de 

porc i substitució de la caldera.

- Reparació del sistema d’elevació 
de canals a la zona de boví.

- Instal·lació d’un sistema descal-
cificador d’aigua.

        > Seguiu llegint

FINALITZEN LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE L’ESTRUCTURA  
DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=60344
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=60377


REFORMA DEL CONSELL DE CIUTAT, 
QUE S’OBRE A LA PARTICIPACIÓ  
DE LA CIUTADANIA NO ASSOCIADA
L’Ajuntament de Ciutadella ha apro-
vat recentment el Reglament de Par-
ticipació Ciutadana, que –entre altres 
coses- possibilita una nova composi-
ció del Consell de Ciutat, més adapta-
da a les necessitats actuals i que per-
met una major agilitat i operativitat.

El Consell de Ciutat és l’òrgan més 
ampli de participació i deliberació 
de les problemàtiques que afecten la 
globalitat de la ciutat i la seva finali-
tat és debatre i valorar les grans línies 
estratègiques i els afers principals de 
Ciutadella. La nova estructura, a més 
de reduir el nombre de membres per 
alguns dels blocs, també introdueix 
un perfil nou que és el de ciutadania, 
per al qual es farà aquests propers 
dies una crida pública.

              > Seguiu llegint
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MARIA CORRETJA GENESTAR 
GUANYA EL CONCURS D’IMATGE 
DE LES FESTES DE SANT JOAN
Maria Corretja Genestar Mesquida és la guanyadora del Concurs 
d’Imatge de les Festes de Sant Joan 2022. La seva creació ha es-
tat escollida pel jurat qualificador d’entre les 58 obres que s’han 
presentat al concurs convocat per l’Ajuntament de Ciutadella. El 
jurat qualificador del premi ha estat composat per Joana Gomila, 
alcaldessa, Gràcia Mercadal, regidora de Festes, Joan Benejam, 
representant del PP a la Comissió Municipal d’Arts Plàstiques, 
Jaume Anglada, representant de Ciutadans a la mateixa Comis-
sió, Borja Saura, Caixer Senyor del bienni 2022-23, Josep Mar-
quès Moll, tècnic de Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella, Josep 
Mascaró Pons, director del Centre Municipal d’Art, Anna Maria 
Bagur López, comissària d’exposicions, i Josep Torrent Pallicer, 
dissenyador gràfic.

                 > Seguiu llegint 

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=60133
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=60133
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=60271
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CONSELL INSULAR

Una de les línies d’actuació prioritàri-
es dins l’Estratègia Menorca 2030 és 
promoure la generació d’energia re-
novable en entorns urbans, per apro-
par la generació als consumidors fi-
nals. Amb aquesta finalitat, i amb 
l’objectiu d’impulsar la generació fo-
tovoltaica en espais públics, el Consell 
Insular i els ajuntaments respectius, 
impulsen diversos projectes d’ins-
tal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a 
aparcaments públics dels municipis 
de Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mer-
cadal, Alaior, Sant Lluís i Es Castell.

En total es tracta de 9 aparcaments 
públics, als quals se sumen les pèr-
goles ja instal·lades a l’aparcament 
del Camí de Ses Vinyes de Maó, que 
l’ajuntament ha executat els darrers 
mesos, i on ja s’estan realitzant les 
darreres feines relacionades amb la 
connexió elèctrica.

> Seguiu llegint

AVANCEN LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ 
DE PÈRGOLES FOTOVOLTAIQUES EN 
APARCAMENTS PÚBLICS DE MENORCA

INAUGURADA A ES CASTELL L’EXPOSICIÓ DE 
FOTOGRAFIA NOCTURNA MENORCA STARLIGHT

Es Castell és el primer 
municipi de l’illa a acollir 

l’exposició de les 39 millors 
imatges del Concurs de 

Fotografia Nocturna Me-
norca Starlight, el certa-

men organitzat per l’Agèn-
cia Menorca Reserva de 

Biosfera del Consell Insular 
i el Fotoclub del Cercle 

Artístic de Ciutadella amb 
l’objectiu de divulgar la 

bellesa del cel nocturn de 
l’illa i sensibilitzar sobre la 

importància de la seva pre-
servació. 

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2107/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2119/
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LES DUNES DE MENORCA 
ES RECUPEREN GRÀCIES 

A LES TASQUES DE 
PRESERVACIÓ

L’OBSAM i l’Agència Menorca Reserva 
de Biosfera del Consell Insular han pre-

sentat l’estudi “Cartografia dels hàbi-
tats dels sistemes dunars de Menorca i 
valoració del seu estat ecològic - com-

parativa 1988 -2004- 2021” que s’ha 
elaborat en el marc de l’acord de col·la-

boració d’ambdues entitats.  

> Seguiu llegint

L’any 2000 el Consell Insular 
de Menorca i els ajuntaments 
crearen el Consorci de Gestió 
Mancomunada del Litoral de 
Menorca. Aquest consorci va 
planificar el litoral mitjançant 
la classificació qualitativa dels 
espais a gestionar amb la fina-
litat d’optimitzar els recursos 
humans, mecànics i materials i 
economitzar el servei, així com 
aplicar mesures de gestió di-
ferenciades per a cada una de 
les tipologies de platges i cales 
identificades.

Aquesta classificació respon a 
una sèrie de variables com els 
nivells de freqüentació de les 
platges i cales, l’existència de 
serveis a la zona, tipus d’accés, 
grau d’urbanització i conser-
vació de la morfologia i vege-
tació. La classificació és la se-
güent:

> Seguiu llegint

EL SERVEI DE NETEJA DE 
PLATGES DE MENORCA AMPLIA 
LA SEVA FLOTA I EL PERSONAL
Suma un gran nombre de nous vehicles i embar-
cacions i duplica el servei en temporada baixa

TORNEN 
ELS JOCS 
ESPORTIUS 
MUNICIPALS
La presentació va 
anar a càrrec del 
conseller de Cultu-
ra, Educació, Joven-
tut i Esports, Miquel 
Àngel Maria, acom-
panyat pel director 
insular d’Educació, 
Joventut i Esports, 
Àngel Cardona, re-
presentants dels vuit 
ajuntaments, i re-
presentants de l’or-
ganització d’IGA. La 
competició, que tor-
na després dos anys 
inusuals marcats per 
la pandèmia ocasio-
nada per la Covid-19, 
comptarà amb la 
participació dels vuit 
municipis de l’illa, que 
competiran entre ells 
en les diferents disci-
plines esportives. 

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2122/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2106/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2124/


MÉS PER MENORCA ACONSEGUEIX QUE 
LES ILLES PROPOSIN A L’ESTAT PODER 
REGULAR EL PREU DELS LLOGUERS

PSM - Més per Menorca PARLAMENT
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La proposta de Més per Menor-
ca per canviar la Llei d’Arrenda-
ments Urbans (LAU) ha acon-
seguit el suport de la cambra 
balear i, per tant, la Proposició 
de llei presentada es debatrà 
per, posteriorment, enviar-la al 
Congrés dels Diputats, on Més 
per Menorca espera que sigui 
presa en consideració.

En concret, la iniciativa, amb la 
idea d’adaptar-se a la doctrina 
del Tribunal Constitucional, que 
ha tombat part de la pionera llei 
catalana, demana a l’Estat que 
modifiqui l’article 17 de la Llei 
d’Arrendaments Urbans per tal 
de possibilitar que les comuni-
tats autònomes competents en 
matèria d’habitatge puguin es-
tablir règims de contenció o mo-
deració de les rendes de lloguer.

             > Seguiu llegint

Patrícia Font: “Es demostra que Més per Menorca segueix prio-

ritzant la feina parlamentària de garantir el dret a l’habitatge”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2109/
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25 ESMENES A LA LLEI DE LA CIÈNCIA
Més per Menorca ha presentat un total de 25 esmenes al Projecte 
de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears 
dirigides, principalment, a afavorir la diversificació econòmica de 
l’illa, ja que «la innovació i la recerca científica són els elements 
amb major efecte multiplicador per afavorir la competitivitat de 
les empreses», segons que ha apuntat el diputat Josep Castells. 

A més, els menorquinistes apunten que «avançar en la diversifi-
cació econòmica és una passa necessària per millorar la vida dels 
menorquins i menorquines i, en aquest sentit, la ciència i la recerca 
han de tenir un paper clau en aquest camí».

            > Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA I 
COMPROMÍS UNEIXEN 
ESFORÇOS PER MILLORAR 
LA CONNECTIVITAT 
ENTRE L’ILLA I VALÈNCIA
Més per Menorca i Compromís van anunciar a Va-
lència el registre de dues Proposicions No de Llei als 
respectius parlaments autonòmics per tal d’aconse-
guir que s’estableixi una Obligació de Servei Públic 
(OSP) en la ruta aèria entre Menorca i la ciutat de 
València que garanteixi unes freqüències mínimes 
d’un vol diari d’anada i tornada i que inclogui la fixa-
ció d’una tarifa màxima.    

          > Seguiu llegint

Més per Menorca va fer possible, amb el seu vot, que sortís endavant 
un punt d’una Proposició no de llei (PNL) del Partit Popular que re-
clama al Govern que defineixi amb l’Ajuntament de Ciutadella i també 
amb el Consell insular de Menorca un marc estable de col·laboració i 
coordinació per a garantir, amb criteris de suport entre administraci-
ons, una eficaç acció per a prevenir i evitar riscos durant tots els dies 
de les festes de Sant Joan.

Més per Menorca va votar a favor d’aquesta iniciativa perquè sempre 
ha reivindicat la implicació del Govern en la seguretat de les festes de 
Sant Joan ja que, sent locals, han adquirit dimensions extraordinàries, 
per la gran quantitat de persones d’altres illes que s’hi desplacen.

> Seguiu llegint

ENDAVANT UNA PROPOSTA PERQUÈ EL GOVERN 
S’IMPLIQUI EN LA SEGURETAT DE SANT JOAN

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2121/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2116/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2105/


PSM - Més per Menorca  # 13

POBLES

ES CASTELL COMPRA 
EINES PER ALS 

VOLUNTARIS DE 
NETEJA DE CAMINS

La iniciativa respon a l’acord que 
es va prendre en el marc de l’as-
semblea ciutadana de l’Agenda 

Local 21, un espai de participació 
relacionat amb el medi ambient 

i obert a tota la ciutadania. El 
primer tinent d’Alcaldia de Vies 

Públiques, Joan Antoni Serra, i la 
regidora de Medi Ambient, Marisa 
Àlvarez, han fet entrega del mate-
rial i les eines, valorades en 1.500 
euros, que l’Ajuntament ha donat 

al grup de voluntaris que cada set-
mana realitzen tasques de neteja i 

millora dels camins des Castell.

El darrer Ple de l’Ajuntament, celebrat el pas-
sat 28 d’abril, va aprovar de manera inicial el 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima 
des Castell (PAESC).

Aquest pla s’emmarca en el Pacte de les Bat-
lies per al Clima i l’Energia, signat per l’Ajunta-
ment des Castell l’any 2018, que compromet 
els municipis adherits a aconseguir els objec-
tius comunitaris de reducció d’emissions de 
gasos amb efecte hivernacle a través d’acci-
ons relacionades amb l’eficiència energètica i 
les fonts d’energia renovable. 

D’aquesta manera, el Pla d’Acció per a l’Ener-
gia Sostenible i el Clima des Castell té l’objec-
tiu de garantir el compliment dels compromi-
sos de l’Ajuntament de cara al 2030, pel que 
fa a la reducció d’emissions, estalvi d’energia, 
foment de les energies renovables i adaptació 
al canvi climàtic.     
       
                 > Seguiu llegint

ES CASTELL APROVA DE MANERA 
INICIAL EL SEU PLA D’ACCIÓ PER A 
L’ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2108/
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POBLES

ELECTORALISME OPORTUNISTA DEL PP
L’agrupació de Més per Menorca d’Alaior denuncia l’electoralisme 
oportunista del PP amb l’anunci sobre la compra de l’antiga fàbri-
ca de Coinga i assegura que durant els 11 anys que ha governat el 
PP no ha fet res a la zona deixant que es converteixi en un espai 
abandonat, en desús, brut i decadent.

El PP està acostumat a fer anuncis i vendre propaganda, ho ha fet 
durant molts anys amb la construcció d’una piscina municipal, la 
reforma del carrer des Ramal o la conversió de la zona des polvorí 
en alberg juvenil. Però, a l’hora de la veritat tot queda en no res, 
tot és fum.

              > Seguiu llegint

MAÓ LICITA UN NOU 
CONTRACTE DE NETEJA 
VIÀRIA: MÉS RECURSOS, 

TELECONTROL I CRITERIS 
DE SOSTENIBILITAT

El plantejament d’aquest contracte, el pressupost 
base del qual és de 17.773,103,03 euros (IVA inclòs), 
pretén una millora en l’organització i dimensiona-
ment dels serveis de neteja, per aconseguir una ma-
jor cobertura i freqüències suficients, una millora en 
el control i seguiment dels serveis prestats, i en el 
seguiment de les incidències.                 

          > Seguiu llegint

Els regidors i regidores de l’ENTESA van decidir presentar 
aquesta moció després d’assistir a la presentació del projec-
te de la nova escola el passat divendres dia 22 d’abril. Durant 
la presentació per part de l’Institut balear d’infraestructures 
i serveis educatius (IBISEC), de la Conselleria d’Educació del 
Govern balear, es va informar que la cuina de l’escola tindria 
menys de 40 metres quadrats i funcionaria amb un catering. 

Donada la manca d’espai i instal·lacions necessàries en el 
projecte actual per poder funcionar amb un servei de cuina 
propi, des de l’Entesa pensam que ja que encara no està el 
projecte executiu fet, encara hi som a temps a demanar que 
es revisi el projecte i s’ampliin les instal·lacions de la cuina de 
l’escola. 

> Seguiu llegint

L’ENTESA DES MERCADAL DEMANA QUE LA CUINA DE LA 
NOVA ESCOLA PUGUI FUNCIONAR COM A CUINA PRÒPIA

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2112/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2125/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2103/
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Anem lentes. És una afirmació 
ben certa. És una realitat que 
tothom té clara. Una realitat 
que ens perjudica però que és 
així. I tenim molta feina a fer 
per accelerar el pas i fer que 
anem ràpides, si més no que 
anem a la velocitat que ens 
toca.

Les administracions local, in-
sular, autonòmica i estatal te-
nen aquest 
g ra n  d e -
fecte, van 
lentes per 
e x e c u t a r 
determinats 
p ro j e c t e s 
o d’agil it-
zar segons 
quins pro-
cessos i pro-
cediments 
que sem-
blen rela-
t i v a m e n t 
senzills però 
que a l’hora de la veritat s’eter-
nitzen. En són un bon exem-
ple les execucions d’algunes 
obres o de processos judicials 
i l’obtenció d’algunes llicènci-
es. I cada vegada els motius 
segur que són ben diferents, 
però com va dir aquella: “con 
la administración hemos topa-
do”.

L’agilització de l’administra-
ció en tots els aspectes ha de 

ser un punt clau de cara al fu-
tur proper. Actualment tota la 
ciutadania té assumit que l’ad-
ministració és lenta i això no 
pot ser, s’ha de canviar. Quan 
s’entren instàncies, sol·licituds 
o projectes a l’Ajuntament la 
gran majoria de les persones 
pensa que la resposta serà 
lenta si l’obté, fet que no es 
pot permetre. Quan el tràmit 
és a l’administració insular 

o a l ’au-
t o n ò m i -
ca la per-
cepció és 
molt pitjor 
ja que la 
resposta 
encara és 
més lenta. I 
si el tràmit 
és a l’ad-
ministració 
central la 
percepció 
és que la 
resposta 

no arribarà mai. La ciutada-
nia, ja sigui a nivell individual 
o a nivell col·lectiu necessi-
ta una resposta més àgil. I a 
nivell polític s’han de buscar 
solucions per agilitzar tots el 
tràmits que actualment exis-
teixen, evitar duplicitats, unifi-
car procediments i buscar sis-
temes que permetin agilitzar 
tots els processos. 

               >> Seguiu llegint aquí

Tot allò que envolta el que s’ha anome-
nat “catalan-gate”, però especialment 
el penúltim episodi, i dic penúltim per 
que estic convençut que, com diu la 
dita menorquina “açò no acabarà així, 
açò s’inflarà”, sembla més propi d’una 
historieta creada per Francisco Ibáñez, 
que fruit d’una investigació serena i ri-
gorosa dels serveis de seguretat d’un 
Estat seriós i creïble.

Ja la primera reacció dels principals di-
rigents de la part socialista del Gobier-
no, just es va destapar l’escàndol des 
del The New Yorker, va resultar penosa, 
“El Gobierno de  España no espia, dia-
loga” afirmava, sense posar-se vermell, 
Salvador Illa, i el seguien ministres i di-
putats cantant a cor la mateixa cançó. 

Consigna: negar l’evidència. Em van 
recordar en aquell moment, la consig-
na dels militars que, en els anys 70 del 
segle passat, era repetida fins a l’exte-
nuació quan algun soldat o millor dit 
“recluta” s’atrevia a denunciar un roba-
ment al Centre d’Instrucció de Reclu-
tes. “En el CIR no se roba, como mucho 
desaparecen cosas”.

Clar que, prest, van començar a sor-
tir els més gallets entre els opinadors, 
marcant diferència, de tal manera que 
algú tant representatiu, i responsable ja 
sigui per acció o  per inacció, en aques-
ta qüestió com és la ministra Robles va 
intentar contraatacar i emprant la caixa 
de ressonància del Congrés dels Dipu-
tats...

 >> Seguiu llegint aquí

“ANEM 
LENTES”

“ESTAT DE 
DRET O  

CA’N BUM?”
Oriol Baradad

LLICENCIAT EN CIÈNCIES AMBIENTALS 

I PROFESSOR DE SECUNDÀRIA

ACTUALMENT TOTA 
LA CIUTADANIA 
TÉ ASSUMIT QUE 
L’ADMINISTRACIÓ ÉS 
LENTA I AIXÒ NO POT 
SER, S’HA DE CANVIAR

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

https://www.psm-menorca.cat/article-opnio-oriol-baradad-anem-lentes/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-estat-de-dret-o-can-bum/
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Totes les persones que treba-
llem en el món de l’educació 
hem sentit parlar del “currí-
culum ocult”, és a dir tot allò 
que es transmet sense explici-
tar-ho. 

Sovint es pot predicar un de-
terminat valor mentre, de fet, 
és negat per l’activitat quoti-
diana.

Però aquest “currículum ocult” 
no és només present a les au-
les. La nostra societat està im-
pregnada de discursos públics 
desmentits pels fets.

Ara per ara, ningú es declara 
obertament masclista. Tothom 
diu defensar la igualtat de gè-

nere. Fins i tot la ultradreta ca-
vernícola disfressa el seu ideari 
retrògrad sota un llenguatge 
conciliador. Fins i tot l’esglé-
sia catòlica fa mans i mànigues 
per maquillar la seva doctrina 
absolutament discriminatòria. 
Estem vivint en l’imperi del que 
és “políticament correcte”.

Però un decorat no pot ama-
gar per sempre les misèries, 
n’hi ha prou amb un poc d’ob-
servació per veure que el mas-
clisme de sempre és ben viu, 
que la concepció patriarcal de 
la societat encara condiciona -i 
vol seguir condicionant- la vida 
de les persones.

        >> Seguiu llegint aquí

Per tots és sabut que, per desgràcia, vivim 
temps convulsos. La polarització política, 
alimentada per una extrema dreta que -in-
explicablement- creix a tot Europa, ha cre-
at un cultiu que, per desgràcia, ha arrelat 
amb força a la societat.

Basta donar una ullada a les xarxes socials 
per adonar-se de les mostres d’odi i visce-
ralitat que la gent hi aboca sense cap mena 
de filtre ni mesura.

Avui dic això per un fet que em va passar a 
nivell personal l’altre dia.

Tot va venir quan un “amic” de Facebook  
va compartir el vídeo (avui tot queda gra-
vat, un altre fenomen que caldria estudiar) 
del batlle de Caldes de Malavella en el qual 
se’l veu amenaçant uns okupes amb una 
destral a la mà.          

             >> Seguiu llegint aquí

“NO HI HA 
MASCLISTES”

“POLARITZACIÓ 
SOCIAL”

Fanni Riudavets

MESTRA D’E.I. PSICOPEDAGOGA

Leonor Berja
MESTRA I MARE

“ELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL: LA PANDÈMIA INVISIBLE”

Vivim un temps ple d’emergències i situacions límit: una 
pandèmia vírica, una guerra (i 10 guerres més, actives 
actualment) i un canvi climàtic que, si no s’actua (amb 
urgència), tindrà efectes devastadors. Tot açò no és nou 
en la història de la humanitat, però tampoc és irrelle-
vant. Al marge del seus efectes visibles i immediats, fins 
ara no s’ha valorat en la seva justa mesura l’impacte que 
aquestes han provocat sobre la invisible ment. Tothom 
té una certa capacitat de resiliència o resistència a l’ad-
versitat, però no per açò hem de pensar que les experi-
ències crítiques o límit s’acaben quan s’acaba el que les 
va provocar.

La pandèmia ha generat, sense cap dubte, un cúmul de 
situacions límit estressants que de vagades són difícils 
de gestionar: el confinament, l’aïllament social, la pèrdua 
d’un familiar o persona propera, la situació en risc de 
pobresa o de pobresa extrema,…. i en el cas dels infants i 
joves, la reducció –en quantitat i qualitat- del seus espais 
de socialització i desenvolupament. Cal ser molt consci-
ent que la pandèmia en si i les restriccions implementa-
des per eradicar-la han afectat el nostre benestar emo-
cional, sobretot en el cas de les persones amb menys 
recursos i més vulnerables.            

           >> Seguiu llegint aquí

Nel Martí
PROFESSOR I ESCRIPTOR

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-fanni-riudavets-no-hi-ha-masclistes/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-simo-ferrando-polaritzacio-social/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-nel-marti-els-problemes-de-salut-mental-la-pandemia-invisible/
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CONTRAPORTADA

JUANEDA I CASTELLS LIDERARAN LES 
CANDIDATURES DE MÉS PER MENORCA 
AL CONSELL I AL PARLAMENT
Ambdós es van presentar a les primàries del partit 
acompanyats dels seus respectius equips

El 28 d’abril es va tancar el termini 
per a la presentació de candida-
tures a les primàries de Més per 
Menorca, tal com ho estableix el 
reglament de primàries de la for-
mació. Aquest termini es tancava 
amb la presentació d’una candi-
datura 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 García

3. Esteve Barceló Marquès

4. Raquel Marquès Díez

5. Ferran Andreu Camps

Candidatura al Parlament

1. Josep Castells Baró

2. Joana Gomila Lluch

3. Miquel Àngel Maria Ballester

4. Leonor Berja Riudavets

5. Damià Moll Cardona              
                                                          

  >> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2104/

