
Els departaments de Cultura, Medi 
Ambient i Reserva de Biosfera i 
Mobilitat han impulsat conjunta-
ment una iniciativa de prova pilot 
per ordenar l’accés de visitants a 
l’espai natural de Punta Nati, en 
l’horari anterior i posterior a la 
posta de sol. Des del passat dia 1 
de juliol i fins al 31 d’agost un ser-
vei de llançadora en bus permet 
arribar a la zona a aquelles perso-
nes que ho desitgin sense haver de 
fer servir el transport privat.

Al llarg dels darrers anys, l’espai 
presenta problemes de sobrefre-

qüentació durant l’estiu a causa de 
les visites que rep per gaudir de la 
posta de sol. 

Durant el passat mes de juny, de 
fet, ja s’han experimentat dificul-
tats en dies puntuals en què la 
capacitat de l’aparcament s’ha su-
perat i alguns vehicles han estaci-
onat dins el vial, provocant col·lap-
ses a la sortida.

“La prova pilot és el resultat d’una 
feina transversal entre els departa-
ments de Mobilitat, Cultura i Medi 
Ambient amb una visió global que 

pretén resoldre els problemes que 
pateix un indret de la nostra illa. Pun-
ta Nati és un reclam per les seves 
espectaculars postes de sol. Amb 
aquest prova pilot les persones que 
hi vulguin anar ho podran fer amb 
bus, d’aquesta manera disminuim 
l’impacte sobre una zona protegida 
apostant per altres formes d’accés 
als espais naturals que permeten 
compatibilitzar la preservació del 
nostre entorn i l’activitat humana”, 
va dir el conseller de Medi Ambient i 
Reserva de Biosfera, Josep Juaneda. 

         > Seguiu llegint

PROVA PILOT PER ACCEDIR EN BUS A 
PUNTA NATI I REDUIR L’AFLUÈNCIA DE 
VEHICLES DURANT LA POSTA DE SOL
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Menorca està d’enhorabona. S’han inaugurat les no-
ves instal·lacions de tractament de l’Àrea de Gestió 
de Residus de Milà, concretament la planta de trac-
tament mecànic-biològic, ara ja completa després 
de mesos d’obres i proves de funcionament, una 
vegada afegides a la planta de selecció les naus 
destinades al tractament de la matèria orgànica.

Aquesta planta s’afegeix al conjunt existent, for-
mat per tres abocadors, dos dels quals ja clausurats 
(Milà I que es va explotar dels anys 80 fins 1996 i 
Milà II que va prendre el relleu de 1996 fins a 2013) 
i un tercer en explotació, l’ampliació de Milà II que 
té una vida útil estimada pel conjunt de les diverses 
cel·les fins el 2044.

També es disposa d’un forn incinerador per a l’eli-
minació controlada de determinats residus i d’una 
planta de tractament de lixiviats, per evitar que els 
líquids que es generen per la descomposició dels 
residus continguts als abocadors puguin contami-
nar els aqüífers.

La llista de persones i empreses que han participat 
en aquestes millores és tan llarga que no acaba-
ríem, però no vull deixar d’agrair la feina feta pel 
personal del concessionari, la UTE Es Milà formada 
per PreZero i Adalmo, i les diverses empreses sub-
contractades, moltes d’elles menorquines, així com 
tampoc el personal tècnic de la direcció d’obra, de 
la Direcció General de Residus, de la Comissió de 
Medi Ambient de les Illes Balears i per descomptat, 
del Consorci de Residus i Energia de Menorca.

Però més enllà d’aquests agraïments i de termes 
tècnics, en què consisteixen aquestes instal·lacions? 
De forma esquemàtica, aquesta planta permet re-
bre les cinc fraccions de residus que es poden reco-
llir de forma separada dels nostres domicilis: vidre, 
paper - cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i 
resta (residus mesclats).

I què se’n fa de cada una d’aquestes fraccions? El 
vidre, un dels residus que millors percentatges de 
recollida separada en origen presenta, des dels 
contenidors verds és recollit i emmagatzemat tem-
poralment per al seu transport a la planta de reci-
clatge de Bunyola, a Mallorca.

> Seguiu llegint 

Esteve Barceló
DIRECTOR INSULAR DE MEDI AMBIENT

QUIN CAMÍ FAN ELS 
NOSTRES RESIDUS?

PSM - Més per Menorca # 3  

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2133/


PSM - Més per Menorca

4  #  PSM - Més per Menorca  

CIUTADELLA

ES POSA EN MARXA UN ANY MÉS EL SERVEI DE 
PLATGES ACCESSIBLES I DE SUPORT AL BANY
L’Ajuntament de Ciutadella posa en marxa 
un any més el servei de platges accessibles 
i de suport al bany a la Platja Gran i a San-
tandria. 

Aquest servei facilita que les persones amb 
discapacitat física i/o mobilitat reduïda pu-
guin gaudir del temps de lleure i d’oci, del 
sol i de la mar amb seguretat (amb mate-
rial adaptat, com cadires, crosses, passa-
rel·les...) i higiene (cabines integrals), per 
fomentar, així, la inclusió social i l’accessi-
bilitat universal per a totes les persones, 
independentment de la seva autonomia o 
dependència.

El servei s’activa el primer cap de setmana 
de juny i es prestarà de forma ininterrom-
puda a partir del dia 11 de juny i fins al dia 
25 de setembre. Es compta amb personal 
tècnic a cada platja, degudament titulat, 
que dona suport a les persones amb mo-
bilitat reduïda i/o discapacitat que hi acu-
deixen.

            > Seguiu llegint

EL CONSELL INFANTIL DE CIUTADELLA CLAUSURA 
AQUEST CURS AMB DUES GRANS ACTIVITATS
El Consell Infantil de Ciutadella 2021-2022 
tanca la seva feina amb dos grans actes: 
el plenari de cloenda i la Festa del Consell 
Infantil. El plenari de colenda va tenir lloc 
el dimarts 14 de juny, amb la presència de 
l’alcaldessa i membres de l’equip de govern 
i famílies, i va servir per fer balanç del curs 
i presentar els projectes dissenyats pels 24 
membres del Consell sobre Oci i Lleure per 
a Preadolescents a Ciutadella. La necessi-
tat d’opcions i espais per a preadolescents 
va ser a l’inici de curs el tema més votat 
pel plenari i ha motivat, entre altres, la fei-
na des d’octubre de l’any passat. L’Ajunta-
ment valorarà les propostes presentades 
pel plenari per donar resposta a les ne-
cessitats expressades segons la viabilitat 
d’aquestes.

> Seguiu llegint
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JA ES PODEN PRESENTAR 
SOL·LICITUDS PER A 
SUBVENCIONS A ENTITATS 
SENSE ÀNIM DE LUCRE

L’Ajuntament 
de Ciutade-
lla ha obert el 
termini per a 
la presenta-
ció de sol·lici-
tuds per a les 
subvencions 
a les entitats 
sense ànim 
de lucre del municipi. Les bases que regu-
len aquesta convocatòria es van aprovar 
per Junta de Govern el 18 de maig, i es van 
publicar al Butlletí Oficial de les Illes Bale-
ars (BOIB) el 9 de juny. El termini màxim 
per a presentar sol·licituds finalitza el dia 
11 de juliol.

La convocatòria està dotada amb un mà-
xim de 50.000 euros, quantitat que té 

com a objec-
tiu promoure 
la participació 
en la vida co-
munitària de 
les associaci-
ons presents 
al municipi, 
atendre’n les 
necess i tats 

específiques i donar suport a les seves ac-
tivitats, programes i projectes.

Per tal que totes aquelles entitats que vul-
guin puguin presentar la seva sol·licitud, 
s’ha organitzat una jornada d’assessora-
ment, que tindrà lloc el dilluns 27 de juny a 
les 19.30 hores a la Casa de Cultura.

 > INCRIPCIONS i MÉS INFO AQUÍ

LA CONVOCATÒRIA ESTÀ DOTADA 
AMB UN MÀXIM DE 50.000 EUROS

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=60918
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COMENÇA EL PORTA A PORTA A MAÓ I ES CASTELL
Després del llarg procés de licitació, i de les successives meses de 
contractació on s’ha revisat la documentació administrativa, tècnica 
i econòmica de les diverses ofertes presentades, ja hi ha proposta 
d’adjudicació definitiva per als serveis de recollida porta a porta de 
Maó i Es Castell, i per a la recollida separada de residus de la resta 
de municipis. El procés administratiu d’adjudicació dona pas ara a 
la formalització dels contractes, que està prevista per a aquest mes 
de juny perquè els respectius serveis puguin iniciar-se dia 1 de juliol. 
A partir d’aquell moment començarà la progressiva implementació 
tant del porta a porta com de la recollida separada. Ambdós serveis 
estarien plenament operatius cap a finals del 2022.

                 > Seguiu llegint

COMENÇA LA 
INSTAL·LACIÓ D’UNA 
PÈRGOLA FOTOVOLTAICA 
A UN APARCAMENT            
A ES CASTELL
És la de majors dimensions de les projectades pel 
Consell Insular, i comptarà amb 191,35 kW i un pres-
supost de 383.786,83 euros (IVA inclòs).  

L’actuació compta amb el finançament de l’Institut 
per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i 
s’emmarca en el Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER). 

          > Seguiu llegint

L’Ajuntament de Maó, de manera con-
junta amb l’entitat Diverxia, va organit-
zar una desena d’activitats en el marc 
del Dia Mundial de l’Orgull LGTBI, entre 
el 9 de juny i el 7 de juliol. Entre d’al-
tres, hi haurà xerrades, taules rodones i 
la projecció d’un documental. A més, el 
28 de juny, coincidint amb el Dia Inter-
nacional de l’Orgull LGTBI, es va penjar 
la bandera LGTBI al balcó de l’Ajunta-
ment i es va fer la lectura del manifest, a 
càrrec de Diverxia.

> Seguiu llegint

MAÓ RECUPERA LA RUA I LA MANIFESTACIÓ 
PEL DIA MUNDIAL DE L’ORGULL LGTBI

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2136/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2130/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2138/
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CONSELL INSULAR

EL CONSELL INSULAR PREVEU 
UN PARC MÒBIL DE 14.000 
VEHICLES ELÈCTRICS EL 2030

El Consell Insular de Menorca va fer públic el Pla de 
Desenvolupament de la Xarxa Pública de Punts de Re-
càrrega de Vehicles Elèctrics de Menorca, un estudi en-
carregat per l’administració insular per preveure com ha 
de ser la infraestructura de càrrega i complir les previ-
sions de creixement de la mobilitat elèctrica en els prò-
xims anys. Segons l’estudi, serà necessari instal·lar un 
mínim de 1303 punts de recàrrega en 8 anys per cobrir 
la demanda el 2030.

La previsió estima que el 2030 un 18% del parc total de 
vehicles a Menorca serà de vehicle elèctric (VE), uns 
14.000 cotxes elèctrics, per la qual cosa la infraestructu-
ra haurà de créixer de manera proporcional i multiplicar 

per 15 el nombre de punts de recàrrega instal·lats actu-
alment a l’illa, que es xifra en 97.

El pla estableix que del total de punts necessaris per al 
2030 a l’illa, el 50% haurà de ser assumit per l’adminis-
tració, uns 700 punts de recàrrega públics, per complir 
així amb la ràtio de 10 VE per punt de càrrega elèctric 
establert com a objectiu per la UE. 

El restant 50% seria assumit pel sector privat atenent la 
forta demanda de VE dels darrers anys i les atractives 
oportunitats de negoci en el sector.

                  > Seguiu llegint

El pla estima que, segons la demanda prevista, seria necessari instal·lar 
1.300 punts de recàrrega, dels quals 700 (el 50%) serien de titularitat 
pública amb una inversió necessària de 6,56 milions d’euros

PSM - Més per Menorca
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CONSELL INSULAR

EN MARXA LA NOVA 
ATURADA DE BUS 

DAVANT EL CEMENTIRI 
DE FERRERIES

El Departament de Mobilitat del Con-
sell Insular de Menorca ha posat en 
marxa una nova aturada del servei 

regular de passatgers per carretera 
ubicada al davant de l’actual cementeri 

de Ferreries. La petició, per part de la 
patronal, d’afavorir el desplaçament 

amb transport públic a la zona va ser 
recollida pel departament en la forma 
de crear una nova aturada (una d’ana-
da i una altra de tornada) a les imme-

diacions del cementeri de Ferreries. 

> Seguiu llegint

Només 1,2 joves de cada 10 viuen a una llar in-
dependent a l’Estat espanyol, segons dades de 
l’Observatori de l’Emancipació del Consell de 
la Joventut d’Espanya recollides en l’informe 
presentat el desembre de 2021.

Per ajudar a satisfer aquesta necessitat bàsi-
ca d’emancipació, el Departament de Cultura, 
Educació, Joventut i Esports convoca ajuts per 
a joves que el 2022 compleixen de 18 a 34 anys 
que necessiten suport per llogar un habitatge 
per realitzar el seu projecte de vida.

La partida destinada el 2022 a aquests ajuts 
compta amb 50.000 €, 5.000 € més que l’any 
anterior.

A partir de l’experiència de l’any passat, quan 
el Consell Insular va treure la primera convo-
catòria d’ajuts a joves per llogar un habitatge, 
s’ha decidit incrementar de 3 a 6 mesos el ter-
mini subvencionable, i incrementar de 810 fins 
a 2.160€ la quantia màxima de l’ajut.

       > Seguiu llegint

FINS A 2.160€ PER JOVE PER 
AL LLOGUER D’UN HABITATGE

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2143/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2134/
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PARLAMENT

LA NOVA LLEI NO GARANTEIXI PROU AUTOGOVERN PER ALS CONSELLS

Més per Menorca es va decantar per l’absten-
ció en la votació sobre la nova llei de consells 
que s’ha aprovat al Parlament, perquè no és 
prou respectuosa amb l’autogovern dels con-
sells insulars.

Els ecosobiranistes hi van fer objeccions de 
fons perquè la llei regula de forma exhaustiva 
l’organització i funcionament dels consells, 
de manera que s’elimina l’autonomia dels ma-
teixos per a autoorganitzar-se.

            
  > Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA 
PROPOSA QUE ES PUGUI 

FIXAR UN LÍMIT AL 
DESEMBARCAMENT DE 

VISITANTS PER SANT JOAN
Més per Menorca va presentar al·legacions al projec-
te de decret de transport marítim del Govern que ac-
tualment es troba en exposició pública. Consideram, 
en primer lloc, que és necessari que aquest decret 
faci referència a l’impacte que pot tenir el transport 
marítim en matèria de seguretat en determinades 
dates i llocs assenyalats.                 

          > Seguiu llegint

El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, insistirà 
aquest dimarts al Parlament en la crisi d’habitatge que patei-
xen els ciutadans de les Illes Balears i interrogarà la presiden-
ta Armengol sobre aquesta qüestió. En concret, li demanarà 
si considera que la política d’habitatge del Govern està do-
nant els resultats esperats.

L’habitatge ha estat, durant aquest darrer periode de ses-
sions, el nostre cavall de batalla i una de les prioritats. A 
principis d’any, MxMe va anunciar que centraria les seves 
iniciatives al Parlament en combatre un dels principals i més 
urgents problemes als quals s’enfronten els ciutadans de les 
Illes: les dificultats per accedir a una vivenda digna. 

> Seguiu llegint

MXME ENCALENTEIX MOTORS ABANS DEL DEBAT DE 
LA LLEI PER REGULAR ELS PREUS DEL LLOGUER

PSM - Més per Menorca
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

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 admi-
nistracions 
local, insu-
lar, autonò-
mica i es-
tatal tenen 
aquest gran 
defecte, van 
lentes per 
e x e c u t a r 
determinats 
p ro j e c te s 
o d’agilit-
zar segons 
quins pro-
c e s s o s  i 
p r o c e d i -
ments que 
semblen re-
lativament 
senzills però que a l’hora de la 
veritat s’eternitzen. En són un 
bon exemple les execucions 
d’algunes obres o de proces-
sos judicials i l’obtenció d’al-
gunes llicències. I cada vega-
da els motius segur que són 
ben diferents, però com va dir 
aquella: “Con la administra-
ción hemos topado”.

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 len-
ta si l’ob-
té, fet que 
no es pot 
permetre. 
Q u a n  e l 
tràmit és 
a l ’admi-
n i s t rac ió 
insular o a 
l’autonòmi-
ca la per-
cepció és 
molt pitjor 
ja que la 
re s p o s t a 
encara és 
més lenta. I 

si el tràmit és a l’administració 
central la percepció és que la 
resposta no arribarà mai. La 
ciutadania, ja sigui a nivell in-
dividual o a nivell col·lectiu 
necessita una resposta més 
àgil. I a nivell polític s’han de 
buscar solucions per agilitzar 
tots el tràmits...

               >> Seguiu llegint aquí

La darrera compareixença de Pedro 
Sánchez devant el Ple del Congrés dels 
Diputats no sols no ha contentat cap 
dels grups parlamentaris, exceptuant 
el Grup Socialista, sinó que ens permet 
imaginar quines polítiques i amb quins 
socis s’han d’impulsar els propers me-
sos, des del Gobierno del Estado, res-
pecte de problemes com el recent af-
faire de l’espionatge i el futur del CNI.

D’una banda és cada dia més consta-
table el distanciament entre el PSOE i 
els seus socis del govern de coalició, i 
de manera especial amb els socis de la 
investidura que  van permetre arribar a 
la presidència a Pedro Sánchez.

D’altra banda resulta cada dia més evi-
dent que a l’hora d’impulsar determi-
nades polítiques, les que es coneixen 
com a qüestions d’estat, el President 
opta per cercar acords amb la dreta 
parlamentària, especialment amb el PP 
atesa la pràctica desaparició de Ciu-
dadanos, apel·lant a l’estratègia d’una 
geometria variable que, de manera in-
variable, l’aboca a pactar amb el PP les 
qüestions que l’esquerra no li pot ac-
ceptar.

La soledat dels socialistes s’intensifica 
així, a la vegada que les enquestes es 
van decantant per un resultat, a unes 
properes eleccions generals, marcat 
per dues tendències constants, la pèr-
dua creixent del suport del PSOE que 
podria traduir-se en un empat tècnic 
amb el PP, i el manteniment del suport 
electoral de VOX i del conglomerat de 
grups petits que van fer possible la in-
vestidura de Sánchez.

 >> Seguiu llegint aquí

“AI ESPANHA 
SE TE MOVES”

“SECRETISMES 
OFICIALS 
INSÒLITS”

RESULTA POC CREÏBLE 
QUE, EN PLENA CRISI 
EN LES RELACIONS 
AMB EL PAÍS QUE ENS 
SUBMINISTRA… EL 
GAS QUE CONSUMEIX 
ESPANYA… S’OPTI 
PER AFEGIR                 
LLENYA AL FOC

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT 

DEL SEU POBLE

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-ai-espanha-se-te-moves/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-secretismes-oficials-insolits/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

El passat dimarts 7 de juny el Parlament de les Illes Ba-
lears va aprovar la presa en consideració de la proposi-
ció de llei de Menorca Reserva de la Biosfera.

Josep Juaneda, actual conseller de Medi Ambient del 
Consell Insular de Menorca i candidat a la presidència 
del Consell per Més per Menorca 
a les eleccions de l’any que ve, 
va fer una intervenció tan breu 
com claríssima, lúcida i encorat-
jadora. De bon començament, ja 
va deixar clar que “la gestió de 
la Reserva de Biosfera de Menor-
ca va molt més enllà de la simple 
gestió mediambiental”, i que per 
tant “no es pot reduir als meca-
nismes propis que s’apliquen als 
espais naturals protegits”.

Aquesta perspectiva, que és essencial per entendre 
l’enfocament i l’ambició de la nova llei, connecta amb el 
que deia just uns dies abans, en una conferència a l’Illa 
del Rei, l’amic Cipriano Marín. 

Aquest veterà consultor UNESCO actualment és el co-
ordinador de Menorca Talaiòtica, però la seva relació 
amb la nostra illa té una llarga trajectòria: precisament 
va participar, de la mà del sempre enyorat Josep Mi-
quel Vidal, en l’elaboració de l’expedient per a la Decla-
ració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

Cipriano Marín explicava l’altre dia que 
quan van començar a explicar que Me-
norca pretenia que tota l’illa fos de-
claraT Reserva de la Biosfera, alguns 
dels màxims responsables del progra-
ma MaB de la UNESCO es posaven les 
mans al cap: era impossible, allò no 
s’havia fet mai! Però Cipriano ho tenia 
clar: si no havia passat mai, comença-
va a ser hora de fer-ho. I Menorca era 

l’oportunitat. Perquè és cert que les reser-
ves de biosfera declarades fins aleshores eren espais na-
turals protegits, verges, amb una limitadíssima presència 
humana.

          >> Seguiu llegint aquí

“MENORCA 2022, PUNT D’INFLEXIÓ”

“L’ÀNIMA DE LA CIUTAT”

La ciutat està feta d’infraestructures: asfalt, vore-
res, parcs, faroles, clavegueram, cases, escoles… És 
el que configura el paisatge d’una ciutat, l’escenari 
on hi passa la vida. Es l’entorn que envolta la quoti-
dianitat que pot anar canviant lentament però que 
és, en termes generals, bastant estàtic i inamovible.

Però una ciutat, el què ocorre en aquesta, el que 
cada dia passa, és alguna cosa que és dinàmica, la 
feim les persones que hi vivim amb la nostra acció i 
intenció, a vegades inconscient, a vegades amb un 
ferma propòsit de que passin coses. 

El que passa a una ciutat, és el que li dona el seu 
caràcter, la seva ànima i és la suma de les accions i 
intencions de cadascú, la suma de les ànimes de les 
persones que hi vivim és el que configura l’esperit 
d’un poble.

La paraula Ànima ve del llatí i es refereix a l’energia 
vital, a l’energia o passió amb que es fa alguna cosa 
i també, d’altra banda, als individus, persones o ha-
bitants.         

                                        >> Seguiu llegint aquí

EL PARLAMENT VA APROVAR 
LA PRESA EN CONSIDERACIÓ 
DE LA PROPOSICIÓ DE        
LLEI DE MENORCA RESERVA 
DE LA BIOSFERA

Miquel Àngel Maria
CONSELLER DE MÉS PER MENORCA

Laura Anglada

CIUTADANA INQUIETA, MARE, SOCIÒLOGA I REGIDORA
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https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-miquel-angel-maria-menorca-2022-punt-dinflexio/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-laura-anglada-lanima-de-la-ciutat/
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JOSEP JUANEDA DEFENSA  
LA LLEI MENORCA RESERVA 
DE BIOSFERA AL PARLAMENT

El conseller de Medi Ambient del Consell 
Insular de Menorca, Josep Juaneda, es va 
tralladar fins al Parlament de les Illes Bale-
ars per defensar la presa en consideració 
de la Proposició de Llei de Menorca Re-
serva de Biosfera. 

En la seva intervenció, Juaneda va desta-
car que “avui el govern de Menorca posa 
en les mans del Parlament, en les mans 
dels representats dels diversos pobles de 
les Illes Balears, el futur de la nostra illa”.

En relació a la llei, va destacar que pretén 
“conjugar harmònicament l’activitat hu-
mana amb la preservació del territori”.

El conseller va emplaçar tots els diputats 
i diputades a assolir el màxim consens 

possible: “Estic convençut que en aques-
ta Proposició de Llei ens hi podem tro-
bar tots, d’un o d’altre cantó de l’espectre 
polític. No és una llei ideològica ni molt 
menys dogmàtica, és una proposició que 
recull el sentiment molt majoritari de les 
menorquines i els menorquins”.

La Llei Menorca Reserva de Biosfera ja està 
en mans de la sobirania del Parlament, qui 
decidirà el recorregut que tindrà aquesta 
norma imprescindible per a l’illa.

Des de Més per Menorca s’assegura que 
es treballarà perquè aquest text s’aprovi 
de forma definitiva en el format més origi-
nal possible, tal com va sortir de Menorca, 
tal com la volen els menorquins i menor-
quines.

“El govern de Menorca posa en les mans del Parla-
ment, en les mans dels representats dels diversos                   
pobles de les Illes Balears, el futur de la nostra illa”
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CONTRAPORTADA

MONTSE MORLÀ SERÀ     
LA NOVA CONSELLERA  
DE MÉS PER MENORCA
L’ex batlessa de Sant Lluís també ostentarà el càrrec   
de consellera de Mobilitat al Consell Insular

Després de la dimissió de la 
consellera Francesca Gomis, 
l’executiva de Més per Menorca 
va analitzar i debatre el relleu a 
partir de la candidatura electo-
ral al Consell Insular.

Atenent a diversos criteris, i 
després de que els membres 
que la precedien en la llista 
electoral hagin manifestat la 
seva renúncia a ocupar el càr-
rec,  l’executiva de Més per 
Menorca va decidir demanar 
a Montse Morlà que assumís la 
gestió del departament de Mo-
bilitat.

Montse Morlà, qui fou la batles-
sa de Sant Lluís durant el mandat del 2015 al 2019, ha 
acceptat la petició de Més per Menorca i per tant s’in-
corporarà, tot seguint els procés legal adient, al Consell 
Insular de Menorca.

Biografia de Monste Morlà

Montse Morlà Subirats (Maó, 1966) és mestra d’Educa-
ció Primària des de fa 31 anys, com a mestra especialista 
d’educació física i tutora. Els darrers dos cursos ha es-
tat mestra al CEIP Mare de Déu de Gràcia. Entre el 2015 
va encapçalar la llista de “Volem Sant Lluís”, la primera 
agrupació d’electors que es presentava a unes eleccions 

municipals, i arran dels bons re-
sultats obtinguts es va conver-
tir en la primera dona batlessa 
de Sant Lluís, càrrec que ocupà 
fins el 2019.

La seva passió ha estat sem-
pre la pràctica de l’esport (vo-
leibol, futbol, karate, atletisme, 
busseig, squash, natació i tenis 
taula). Ha estat implicada en 
aquest món des de diferents 
àmbits (esportista, entrenado-
ra, monitora en diversos gim-
nasos de Maó, presidenta del 
Club d’atletisme CCE Sant Llu-
ís, presidenta del Club de Tenis 
Taula Sant Lluís, vicepresidenta 
del Club Tenis Taula Es Merca-

dal, mestra d’educació física a les escoles de Sant Lluís 
del 1993 al 2020 i gestionant l’àrea d’esports de l’Ajunta-
ment de Sant Lluís).

Ha participat en els projectes IGA Menorca com a re-
presentant dels municipis de Menorca, a Gotland l’any 
2017 i com a jugadora de tenis taula a Gibraltar 2019. La 
seva darrera participació ha estat en els “Jocs esportius 
municipals 2022” en tenis taula i natació per Sant Lluís. 

Ha col·laborat i participat en projectes de Menorca Bo-
rina: “Empresa saludable”, “Milla diària”, “Rutes saluda-
bles” i “Jornades d’Educació Física i Salut al Llatzeret”.
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