
ILLA

Illa, port, viatge

Terra, cel i mar

Somni, ensurt, llin-
dar

Aventura, hostatge

Refugi, habitatge

amb taula i vi i pa

Sal, oli, llum, llar

Llet, mel i format-
ge,

Company, compa-
natge

Amic i germà

Silenci salvatge

Ritmes per cantar

Mots d’un vell llen-
guatge

Alambí i solatge

Ahir, avui, demà

Pluja, pou, atzar

Saó, solc, usatge

Paret i paisatge

Hort i roquissar

Peny, còdol, macar

Raó, seny, guiatge

Àncora i paratge

Cala, arena, far

Xarxa, barca, platja

Vela, arjau, oratge

Ruta, nord, enllà

Fermesa de mà

Cor, corall, coratge

Vida i mort i estat-
ge

Temps per esti-
mar…

Illa, illa, jorn clar

Imatge o miratge

d’incert destí 
humà.

Pere Xerxa 2007
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JOAN FRANCESC 
LÓPEZ 

CASASNOVAS 

(CIUTADELLA, 13 
D’AGOST 1952-19 
DE JULIOL 2022)

Filòleg, poeta (Pere Xerxa) i ex polític
Es llicencià en filologia romànica: especialitzant-se posteriorment en 
catalana, desenvolupant la seua carrera docent com a professor de se-
cundària a l’Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella fins a la seva 
jubilació el 2013.

Va ser conseller de Normalització Lingüística (1979-1983) i conseller de 
Cultura i Educació (1983-1992) al Consell Insular de Menorca, diputat 
al Parlament de les Illes Balears (1983-1992), primer per l’Agrupació 
d’Esquerra-PSM (1983-87) i, després, per l’Entesa de l’Esquerra de Me-
norca, coalició entre Esquerra de Menorca-Esquerra Unida, EU-EM i el 
Partit Socialista de Menorca, PSM (1987-92).
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CIUTADELLA

CIUTADELLA INCORPORA   
UN NOU SERVEI DE NETEJA
Aquesta adquisició suposarà una millo-
ra mediambiental notable, tant per les 
baixes emissions de gasos com pel seu 
consum d’aigua reduït. La fregadora 
permet el reciclatge d’una part impor-
tant de l’aigua emprada, augmentant, 
per tant, la seva autonomia i consumint 
menys aigua.

L’aparell, que ha suposat una inversió 
de 178.500 €, esdevé una millora con-
siderable del servei per les prestacions 
de la màquina i la seva capacitat de ne-
tejar, fregar i aspirar en una sola ope-
ració.

Amb aquest nou servei l’Ajuntament in-
crementa els recursos destinats a ne-
teja, en la línia de les actuacions dutes 
a terme aquest estiu i que inclouen al-
tres millores com un servei nocturn de 
neteja al centre històric, increment de 
desbrossament i un servei de neteja en 
horari de capvespre a urbanitzacions.

S’ATUREN TEMPORALMENT LES DUTXES I 
RENTAPEUS DE LES PLATGES DE CIUTADELLA 
L’Ajuntament de Ciutadella, tot i no te-
nir problemes de subministrament d’ai-
gua potable, va decidir l‘11 d’agost dei-
xar sense servei de manera temporal 
les dutxes i els rentapeus de les platges 
de Ciutadella com a mesura d’estalvi, 
contra el malbaratament d’aigua pota-
ble i per consciència ambiental.

Des del consistori es va considerar que 
és un servei del qual es pot prescindir 
en la tessitura actual en què fa més de 
setanta-cinc dies que no plou a Ciuta-
della.

Les platges que disposen actualment 
de dutxes i rentapeus són Cala en Bla-
nes, Platja Gran, sa Caleta, Santandria, 
Cala Blanca, Cala en Bosc i Son Xori-
guer.

PSM - Més per Menorca
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JORNADA DE PORTES OBERTES A SON CATLAR
El diumenge 26 de juliol va finalitzar la campanya 
d’excavacions al jaciment de Son Catlar, projecte d’in-
vestigació que desenvolupen de manera conjunta el 
Museu Municipal i l’equip de la Universitat d’Alacant. 
Per aquest motiu, tal com s’havia fet els anys anteriors 
a l’acabar la campanya, es va oferir una jornada de 
portes obertes al jaciment per tal que la població pu-
gui descobrir les novetats de la campanya. La jornada 
va tenir lloc el divendres dia 29 i des del Museu Mu-
nicipal es va convidar a visitar les excavacions, amb 
novetats importants pel que fa a les estructures que 
s’han excavat.

INICI D’UNA CAMPANYA 
DE CONSCIENCIACIÓ 
MEDIAMBIENTAL A LES 
PLATGES DE CIUTADELLA
L’objectiu de la campanya és explicar la problemàti-
ca dels residus a les platges amb una exposició dels 
materials més comuns que s’hi solen trobar, fent es-
pecial referència a les llosques de tabac i la voluntat 
de no fumar a les platges.

També es vol conscienciar sobre la necessitat de 
protecció de la posidònia i les tortugues marines, així 
com la necessitat de lluitar contra el malbaratament 
de l’aigua dolça.

          > Seguiu llegint

L’Ajuntament durà a terme la cessió d’una parcel·la a la zona 
de Santa Rita a la Fundació per a persones amb discapacitat 
de Menorca per a la construcció d’un centre polivalent, des-
prés de ser aprovada la proposta per majoria absoluta amb els 
vots de l’equip de govern.

La parcel·la esmentada, de 4.785,36 m., entre altres usos 
d’equipament públic, té l’ús sanitari-assistencial, motiu per 
la qual s’ha considera viable, a tenor de la definició d’aquest 
ús inclosa en l’article 7.1 del Pla Especial. Per aquesta raó s’hi 
construirà un edifici destinat a centre per a persones amb dis-
capacitat física.

> Seguiu llegint

CESSIÓ D’UNA PARCEL·LA DE LA ZONA DE SANTA RITA 
A LA FUNDACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=61895
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=61661
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ELS CINEMES DEL 
CANAL SALAT 
TORNEN A OBRIR 
LES PORTES EL    
CAP DE SETMANA
La nova empresa concessionària del servei 
del Canal Salat, Es Moix Negre, va progra-
mar pel divendres 15 de juliol una jornada 
inaugural i, a partir de dissabte 16 va esta-
blir una projecció regular de pel·lícules a 
les dues sales, amb tres projeccions diàries 
durant el cap de setmana.

> Seguiu llegint

La proposta està liderada 
conjuntament pel servei de 
Projecte de Ciutat i el servei 
d’Esports, i neix per inicia-
tiva de la Taula d’Infància i 
Adolescència.

L’objectiu de la jornada és 
conscienciar a clubs i en-
titats esportives del gran 
paper educatiu que desen-
volupen en el creixement 
d’infants i adolescents.

Aquesta activitat tindrà lloc 
el dissabte 10 de setembre 
de 9 a 14 h a la sala Jeroni 
Marquès del Cercle Artístic. 
Hi participarà Saulius Vasa-
ris, psicòleg de l’esport i l’ac-
tivitat física, a més d’altres 
persones esportistes vincu-
lades a diferents clubs de la 
ciutat.

L’assistència és gratuïta amb 
inscripció prèvia, que es pot 
realitzar per mail a projecte-
deciutat@ajciutadella.org.

LA JORNADA ‘CIUTADELLA EDUCA 
A TEMPS COMPLET’, EN MARXA

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=61465
projectedeciutat@ajciutadella.org
projectedeciutat@ajciutadella.org
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Aquesta campanya dona suport 
al sector hostaler (HORECA) 
dotant de mitjans i informació 
per millorar la recollida selectiva 
d’envasos de vidre durant l’es-
tiu. Enguany, a més, es premia-
rà l’establiment més sostenible 
de les Illes Balears analitzant 
aspectes com la gestió eficient 
de totes les fraccions de residus, 
l’eficiència energètica de l’esta-
bliment o el consum responsa-
ble que realitza.

De manera conjunta ens hem 
marcat l’objectiu de superar la 
marca de tones de vidre reciclat 
la passada temporada i obtenir 
la bandera verda per Menorca

> Seguiu llegint

UN ANY MÉS, DONANT SUPORT A LA 
CAMPANYA DE RECICLATGE DE VIDRE 
‘MOVIMIENTO BANDERAS VERDES’

QUARTA EDICIÓ DEL PROGRAMA 
‘UN ESTIU PER CRÉIXER’

ACABEN LES OBRES DEL  
PARC INFANTIL DE LA ZONA 
VERDA DE CALES PIQUES
El projecte 
de millora 
del parc in-
fantil de la 
zona verda 
de la urba-
nització de 
Ca les  P i -
ques està 
f ina l i tzat . 
Aquesta ac-
tuació ha 
estat executada per l’empresa Savia Proyectos y Man-
tenimientos SL per un pressupost de 71.738,63 euros 
(IVA inclòs).

> Seguiu llegint

Durant l’estiu s’ha celebrat la 4a edició del programa 
‘Un estiu per créixer’, un programa d’aprenentatge ser-
vei dirigit a joves de 14 a 17 anys. En total ha tingut 54 
participants.

> Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=61542
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=61230
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=61396
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POBLES

MAÓ EXTREMA LES MESURES 
PER REDUIR EL CONSUM D’AIGUA 

LLUM VERDA AL PLA MUNICIPAL DE LA 
GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA DE MAÓ
El Ple de l’Ajuntament de Maó va aprovar el Pla de gestió sos-
tenible de l’aigua de Maó, horitzó 2021-2031. La proposta va 
ser aprovada per unanimitat.

El citat Pla —que estendrà la seva vigència durant un perío-
de de 10 anys, coincidint amb la data final de la vigent con-
cessió— arriba després d’una llarga tramitació (de l’any 2019 
ençà) i suposa poder disposar d’una eina imprescindible per 
a la correcta gestió d’aquest recurs escàs. Inclou tota la des-
cripció del sistema de subministrament i sanejament, la previ-
sió dels consums i de la demanda, així com la planificació de 
les mesures a executar, amb les finalitats de garantir el sub-
ministrament d’aigua al municipi i de dur a terme una gestió 
sostenible de tot el cicle —subministrament i sanejament.

> Seguiu llegint 

L’augment de població estival i les eleva-
des temperatures han disparat el consum 
d’aigua al municipi de Maó, en aquest inici 
d’estiu. Aquest fet va obligar el consistori 
a prendre mesures d’estalvi, per assegu-
rar-ne el subministrament, ja que actual-
ment la situació és crítica.

Així, es va suspendre el reg a diferents es-
pais públics, com les rotondes i les zones 
enjardinades —a excepció del parc Rubió i 
Tudurí i des Freginal—. A més, es van atu-
rar les fonts ornamentals, com, per exem-
ple, la de s’Esplanada i la de la plaça Bas-
tió, entre d’altres.

També es va incrementar el control sobre els 
grans consumidors municipals, com el Po-
liesportiu Municipal, on es va revisar el siste-
ma de subministrament perquè no hi hagués 
fuites.

> Seguiu llegint

Fa una crida per a un ús responsable després de l’augment de població 
estival i les elevades temperatures, que han disparat el consum d’aigua

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2151/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2158/
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L’AJUNTAMENT DE MAÓ INSTAL·LA 
TRES NOUS RADARS ‘PEDAGÒGICS’
L’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament 
de Maó va instal·lar tres radars pe-
dagògics – també coneguts com 
a ‘smiles’ – per millorar la segure-
tat viària a dos punts conflictius 
del municipi. L’actuació ha consis-
tit en la instal·lació de dos senyals 
lluminosos de caràcter pedagògic 
al carrer de Sant Jordi i al Camí de 
Trepucó, que indiquen la velocitat 
a la qual circulen els cotxes, i que 
en cap cas serveixen per imposar 
sancions.

D’aquesta manera, si el conductor 
transita a una velocitat adequada, a 
la senyal apareix una cara somrient 
de color verd. En canvi, si el con-
ductor supera el límit de velocitat, 
els números es mostren en color 
vermell i apareix un rostre enfadat.

                   > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT DES CASTELL 
CANCEL·LA DE MANERA ANTICIPADA 
TOTS ELS PRÉSTECS AMB ELS BANCS

L’Ajuntament des Castell liquidarà enguany el seu deute amb 
els bancs, gràcies a l’amortització anticipada de tots els prés-
tecs. En total, el consistori ha cancel·lat cinc préstecs a llarg 
termini amb diferents entitats bancàries, per un valor de 
359.995,44 euros. L’actuació s’ha fet amb càrrec a una partida 
extraordinària de 296.000 euros que es va incorporar al pres-
supost del 2022, provinents del romanent de tresoreria del 
pressupost de l’any passat. La resta correspon als venciments 
ja previstos per a enguany. A finals d’aquest mes, només que-
darà pendent d’amortitzar un préstec per import de 44.269,29 
euros, que es cancel·larà el proper mes de novembre, tal com 
estava previst.             

                          > Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2155/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2147/
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COMENÇA LA DARRERA FASE 
DE LA RECUPERACIÓ DE 
L’HOSPITAL VERGE DEL TORO
Aquesta segona i darrera fase del projecte consistirà en 
la reforma de l’interior, i es preveu que tingui una durada 
de dos anys.

Es tracta d’un nou pas endavant per recuperar aquest 
antic immoble i tornar-lo a posar al servei de la societat 
maonesa i menorquina. Una conquesta social que ha es-
tat possible gràcies a l’arribada d’Ara Maó al govern mu-
nicipal, l’any 2015, i al convenciment a l’hora de defensar 
la necessitat de convertir-lo en un centre sociosanitari.

> Seguiu llegint

Després de les nombroses queixes 
que hi ha hagut els darrers mesos 
pel retard en les obres de remode-
lació del port de Fornells, sobretot 
per part dels comerços, dels bars i 
restaurants del poble, a mitjans de 
maig l’Ajuntament des Mercadal va 
demanar compensacions per als 
negocis de Fornells que es pogues-
sin veure afectats per les obres de 
reforma integral del port. El conse-
ller de Mobilitat i Habitatge, Josep 
Marí i Ribas, va fer unes declaraci-
ons confirmant que Ports IB com-
pensaria als establiments comerci-
als per les molèsties ocasionades 
per dites obres, però no va espe-
cificar en què consistiran aquestes 
ajudes. 

> Seguiu llegint

L’ENTESA DEMANA QUE PORTS DEFINEIXI 
LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PEL 
RETARD DE LES OBRES DE FORNELLS
Una vegada aturades les obres de remodelació del port, ja és 
hora de reunir-se amb els comerciants de Fornells i concretar 
quines seran les compensacions assumides per Ports IB

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2148/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2150/
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CONSELL INSULAR

ACONSEGUIM UN 
MILIÓ D’EUROS DEL 
GOVERN CENTRAL 

PER INVERTIR EN LA 
MENORCA TALAIÒTICA

Aquesta subvenció es destinarà íntegrament a 
dos projectes d’excavació, restauració i consoli-

dació a dos dels poblats de titularitat pública més 
importants de l’illa: Torre d’en Galmés i Trepucó. 

El Consell de Ministres extraordinari va aprovar la 
concessió d’una ajuda extraordinària d’un mi-

lió d’euros al Consell Insular de Menorca, per al 
finançament d’intervencions arqueològiques als 
jaciments públics de la candidatura de Menorca 

Talaiòtica a patrimoni mundial. 

> Seguiu llegint

El Consell Científic, conformat per insti-
tucions i persones de reconegut prestigi, 
s’encarregarà de programar i supervisar les 
activitats de l’agència en matèria d’estu-
di, recerca, formació i divulgació científica. 
A més, participarà en l’elaboració d’infor-
mes per a la UNESCO i oferirà assessora-
ment en qüestions de la seva competència. 
A banda dels membres que tenen dret a 
formar-ne part pel seu càrrec, en la reunió 
constitutiva hi han participat altres perso-
nes i entitats relacionades amb el patrimo-
ni talaiòtic.

El Consell Social compta amb la participa-
ció de representants dels diferents partits 
polítics, entitats empresarials i culturals de 
l’illa. Aquest consell haurà de facilitar la in-
tegració i participació de totes les adminis-
tracions públiques de l’illa i de les entitats 
públiques, privades i d’iniciativa social més 
representatives en l’àmbit de gestió del pa-
trimoni històric i cultural.  

            > Seguiu llegint

L’AGÈNCIA MENORCA 
TALAIÒTICA, EN MARXA 

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2160/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2149/
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CONSELL INSULAR

NOVA EMBARCACIÓ PER VIGILAR I PROTEGIR LA POSIDÒNIA
El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep 
Juaneda, el director insular de Medi Ambient, Esteve Bar-
celó, i el cap de delegació de l’Ibanat a Menorca, Jorge Ca-
sado, van visitar l’operatiu de barques d’informació i asses-
sorament de posidònia que té base al port de Fornells per 
presentar la nova embarcació de vigilància que enguany ha 
posat en marxa el Consell Insular. Es tracta d’un salt quali-
tatiu respecte al servei que hem tingut a Menorca els anys 
anteriors, ja que fins ara no hi havia barques amb port base a 
Fornells, i el dispositiu comptava amb 3 barques (2 del servei 
de posidònia que cobrien principalment la costa sud de l’illa, 
i la barca situada al Parc Natural de s’Albufera des Grau).

           > Seguiu llegint

LEONOR BERJA RELLEVARÀ 
ÀNGEL CARDONA EN LA 

DIRECCIÓ INSULAR D’EDUCACIÓ, 
JOVENTUT I ESPORTS

El conseller Miquel Àngel Maria va proposar a 
Leonor Berja per ocupar el càrrec de directora 

insular. Berja (Es Castell, 1977) és mestra de pe-
dagogia terapèutica a l’escola pública amb una 

trajectòria de més de vint anys. Ha treballat a 
diferents centres de Menorca com l’IES Cap de 
Llevant de Maó, el CEIP Doctor Comas Camps 

d’Alaior i actualment al CEIP Àngel Ruiz i Pablo 
d’Es Castell.

> Seguiu llegint

La conversió s’ha dut a terme en els tres motors (BW1, 
BW2 i BW3) de 13,6 MW cada un, amb una potència 
total de 40,8 MW; a partir d’ara els tres motors funci-
onaran un màxim de 1.500 hores anuals amb gasoil i 
tindran una producció total estimada de 62 GWh cada 
any. Amb el canvi de combustible la central deixarà 
de consumir 55.000 tones de fuel cada any i reduirà 
un 88 % les emissions de diòxid de sofre (SO2) a l’at-
mosfera.

Per dur a terme aquesta conversió, a més de l’adap-
tació dels propis motors, s’està reconvertint un dels 
dipòsits de fuel a gasoil i està previst reconvertir l’altre 
per a emmagatzemar aigua desmineralitzada destina-
da a les turbines de gas, mesura que també permetrà 
reduir de manera molt important les emissions de di-
òxid de nitrogen (NO2) d’aquests grups de generació.

LA CENTRAL TÈRMICA DE MAÓ DEIXA D’UTILITZAR FUEL

PSM - Més per Menorca

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2159/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2145/
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“BGreenMenorca Desenvolupament 
de l’ecoturisme a Menorca” és un 
projecte impulsat per l’Agència Me-
norca Reserva de Biosfera del Con-
sell Insular per fomentar un turisme 
més conscient i corresponsable del 
manteniment dels valors de la reser-
va de biosfera, en línia amb el previst 
al Pla d’Acció. Amb una dotació de 
750.000 € en total per impulsar ac-
tuacions a Menorca de fons proce-
dents de l’Impost de Turisme Soste-
nible del Govern de les Illes Balears, 
BGreenMenorca promou actuacions 
per a la conservació, la millora i la 
restauració del patrimoni natural de 
Menorca i l’impuls de la sostenibilitat 
en el sector turístic. 

             > Seguiu llegint

450.000 € PER A PROJECTES   
DE SOSTENIBILITAT A 
EMPRESES TURÍSTIQUES

EL CONSELL INCOA L’EXPEDIENT PER 
DECLARAR LA GLOSA MENORQUINA COM 
A BÉ D’INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL
Per Resolució del conseller de Cultu-
ra, Educació, Joventut i Esports del 
CIM, en data de 30 de juny de 2022 
es va incoar l’expedient per declarar 
la glosa menorquina com a bé d’in-
terès cultural immaterial de Menorca 
(BICIM), una competència que cor-
respon als respectius consells insu-
lars d’acord amb la Llei 18/2019 de 
salvaguarda del patrimoni cultural 
immaterial de les Illes Balears.

Menorca té una llarga tradició d’ex-
plicar històries en vers que ha passat 

a formar part del patrimoni musical 
i cultural de l’illa. La glosa menor-
quina, tant la improvisada i canta-
da en un glosat com l’escrita, és un 
element del patrimoni cultural im-
material de l’illa que es troba plena-
ment viu en l’actualitat i la pràctica 
del qual es remunta, amb tota pro-
babilitat i segons els estudis més re-
cents, al segle xvii.

La glosa menorquina va conèixer 
una etapa de gran decadència en la 
primera meitat del segle xx, fins al 

punt que gairebé va arribar a desa-
parèixer. 

Tanmateix, gràcies a la insistència i 
la tenacitat d’un petit grup de glo-
sadors que encara es mantenia actiu 
encapçalats pel mestre glosador Mi-
quel Ametller, es va iniciar un procés 
de recuperació en el darrer quart del 
segle passat, especialment a través 
de l’associació Soca de Mots, que 
creà Ametller.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2157/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2146/
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OPINIÓ • EN VEU ALTA

Tothom, en major o menor in-
tensitat, ha experimentat de 
forma propera una de les debi-
litats humanes que ens demos-
tren precisament açò… que els 
humans en som de vulnerables 
com és conegut, el món interior 
de les persones pot donar cabu-
da als propis baixos fons dins els 
quals un s’hi pot enfangar amb 
més o manco assiduïtat. Em re-
feriré en aquest article a l’extens 
terreny fèrtil per a que hi creixi 
l’enveja. 

Des que donam les primeres 
passes en la 
infància es 
pot deixon-
dir en nosal-
tres -per cir-
cumstàncies 
que poden 
ser molt vari-
ades-, aquest 
s e n t i m e n t 
paralitzant, 
inhabilitador, 
que es configura en relació als 
demés, i que és intrínsec a la his-
tòria de la humanitat. 

L’enveja ens la pot desencade-
nar una o altra persona i per en-
vits molt diversos: una bellesa 
extraordinària amb la qual està 
dotada la persona que envejam; 
una capacitat o habilitat per rea-
litzar determinades tasques que 
a nosaltres ens resulten inassoli-
bles; la facilitat en què esdevé el 
centre d’atenció en les trobades 
socials; perquè té disponibles 
béns materials que no estan al 

nostre abast; perquè ens trans-
met una pau que nosaltres no 
som capaços d’assolir… 

Els envejosos -i les envejoses… 
l’enveja no estableix diferències 
entre gèneres- veuen més bri-
llant, més captivador, allò que 
posseeixen els altres. La perso-
na envejosa, sotmesa dins el seu 
propi món d’impotència, pot ar-
ribar a desitjar que es generi un 
buit als voltants d’allò que és en-
vejat -és a dir, desitjar que li cai-
guin literalment les deu plagues 
d’Egipte sobre el que l’indueix al 

desig enve-
jós, per tal 
que aquest 
quedi defi-
nitivament 
esborrat del 
mapa  de 
la seva re-
alitat més 
immed ia -
ta-… abans 
d’admetre 

la pròpia feblesa i esforçar-se 
en intentar mesurar raonada-
ment l’assumpte, i encara que 
sigui conscient del dolor que tot 
plegat li està generant -perquè 
la vida ja s’encarrega d’ense-
nyar-te que l’enveja en genera 
de dolor-. En aquest sentit, cal 
tenir present que les enveges 
sorgeixen quan no hi ha un pro-
pòsit, un objectiu vital que sa-
tisfaci precisament allò que ens 
desperta l’enveja.

          >> Seguiu llegint aquí

Ara que fins i tot el PP es declara com el 
primer partit ecologista de les Illes, és bon 
moment per posar els elements damunt 
la taula. Més enllà de la broma de mal 
gust que representen les declaracions de 
la presidenta del partit conservador, està 
clar que allò que un temps es relacionava 
amb el món hippy avui és cool, i qualsevol, 
amb qualsevol plantejament (encara que 
en la mateixa frase hi hagi ecologisme i lli-
bertat per deixar fer), es vol acompanyar 
del component verd i reivindicar-se com 
a tal. 

La qüestió és que s’ha vist que el desar-
rollismo del tardofranquisme ha mostrat 
els signes d’estar no només desfassat sinó 
també en una via equivocada del creixe-
ment econòmic, que ara cerca nous canals 
per estirar els tentacles. I sembla que ha 
trobat en la «tranquil·litat» i l’«autentici-
tat» ben conservada de Menorca un bon 
aliat.

Més enllà dels rendiments econòmics, 
però, l’ecologisme, que sempre és el ma-
teix en els seus supòsits bàsics, parteix del 
plantejament que la relació entre l’ésser 
humà i el medi que l’envolta és un valor tan 
bàsic i vital que cercar-ne l’equilibri hauria 
de ser una de les principals guies de qual-
sevol acció política, així com la gestió dels 
recursos naturals. I això té unes derivades 
enormes, que van més enllà dels planteja-
ments que estan de moda del paisatgisme 
turístic posturista i del dolce stil de vida 
menorquí. I el fet és que, per moltes vol-
tes que hi donem, el sistema marcat i les 
tendències de consum que imperen en les 
nostres vides ens assenyalen un camí de 
futur molt fosc.

>> Seguiu llegint aquí

ACTITUDS REPROVABLES 
EN POLÍTICA (I EN LA 

VIDA): L’ENVEJA

EL DECREIXEMENT: 
UTOPIA O 

NECESSITAT?

Magí Muñoz

PROFESSOR

Joan Carles Villalonga

FILÒLEG I MÚSIC

EM REFERIRÉ EN AQUEST 
ARTICLE A L’EXTENS  
TERRENY FÈRTIL PER A QUE 
HI CREIXI L’ENVEJA
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https://www.psm-menorca.cat/actituds-reprovables-en-politica-i-en-la-vida-lenveja/
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Crec que tota la societat me-
norquina és ben conscient de 
la importància que té el turisme 
per a l’economia de la nostra. És 
evident que molta gent treballa 
en les diverses activitats adre-
çades directament als visitants 
forans o almenys estretament 
relacionades. Això, sens dubtes, 
és indiscutible. Com tampoc es 
pot negar que genera beneficis 
empresarials, impostos que em-
plenen les arques públiques, etc.

Si més no, i això també és evi-
dent, el turisme força una sèrie 
de servituds que, de qualque 
manera, enterboleixen la vida 
quotidiana dels menorquins i 
menorquines: massificació, pre-
carietat laboral, augment dels 
preus de l’habitatge, saturació 
de les infraestructures. Menor-

ca és una illa, un espai limitat i 
fràgil. Si una cosa hem de tenir 
clara és que si volem preser-
var-la no podem apostar exclu-
sivament per a l’activitat turís-
tica i, alhora, si volem mantenir 
l’activitat turística cal preservar 
la nostra illa.

No és una paradoxa. És l’evo-
lució assenyada de l’economia. 
Quan els darrers anys setanta i 
durant tota la dècada dels vui-
tanta el moviment ecologista, 
amb el suport infatigable del 
PSM, va encetar dures lluites 
per frenar la urbanització des-
bocada del litoral menorquí (de 
s’albufera des Grau a Macarella, 
des prat de Son Bou a Binimel-
là, etc)....

        >> Seguiu llegint aquí

Han caigut a les meves mans alguns titulars 
de premsa econòmica:

Cepsa dispara els seus guanys un 251%, 
fins 265 milions, pels preus del cru i l’aug-
ment de producció. (El Economista – 
26/04/2022)

Iberdrola guanya 1.058 milions d’euros el 
primer trimestre de 2022, un 3,2% més que 
en 2021, tot i que perd un 29% a Espanya

(Business Insider – 27/04/2022)

BBVA guanya 1.651 milions el primer tri-
mestre de 2022, el millor resultat recurrent 
de la seva història.

(BBVA compta de resultats – 29/04/2022).         

             >> Seguiu llegint aquí

“EQUILIBRI” ENERGIA, 
GUANYS 

MILIONARIS!!!Fanni Riudavets
MESTRA D’E.I.
I PSICOPEDAGOGA

Pepe Mascaró
CIUTADÀ DEL MÓN

MOU-TE I BORINA PER LA TEVA SALUT I LA DE MENORCA

Els gasos d’escapament dels vehicles són uns dels 
causants del canvi climàtic i de les seves conseqüèn-
cies. Ones de calor i fred, no plou…. El clima va canvi-
ant i es torna de cada vegada més extrem. A Menorca 
són moltes les persones que encara empren en excés 
el cotxe particular. Què es pot fer?

A escala individual es poden fer accions i la suma 
d’accions és important. Durant el confinament vaig 
tenir temps de pensar. 

Viure a Menorca és un luxe i com a menorquina ho 
considerar així. Poder gaudir dels nostres pobles, dels 
carrers, dels camins, dels elements del nostre paisat-

ge, del cel durant tot l’any mentre vas a la feina no té 
preu. Vaig pensar que si anava a la feina caminant, en 
bicicleta o en transport públic seguiria gaudint dels 
espais i em mouria d’una manera més sostenible i sa-
ludable. Intentaria agafar el cotxe el mínim possible. 

Tenc la feina a 5 quilòmetres de casa, a 50 minuts 
caminant, a 15 en bicicleta, a 10 en bus. Què bé po-
der fer activitat física mentre vaig i venc del treball!. 
Invertesc en salut, estalvií combustible i no contamin 
l’atmosfera. Genial!           

           >> Seguiu llegint aquí

Montse Morlà

ESPORTISTA I MESTRA DE PRIMÀRIA

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-fanni-rivadevets-equilibri/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-pepe-mascaro-energia-guanys-milionaris/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-montse-morla-mou-te-i-borina-per-la-teva-salut-i-la-de-menorca%ef%bf%bc/
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Se suposa que les vacances són aquell espai de temps 
en què podem desconnectar de la nostra rutina i re-
carreguem forces per poder tornar a la feina. Moltes 
vegades emprem aquests dies per viatjar i visitar in-
drets que no coneixem. Des de fa uns anys, una ma-
nera d’escollir destí es fa a través del que veiem per 
les xarxes socials, sobretot per 
les fotos que es publiquen a Ins-
tagram. Ens encanta veure fo-
tos de paradisos idíl·lics i som 
tan innocents que pensem que 
quan nosaltres visitem aquests 
llocs en ple mes d’agost estaran 
completament buits igual que 
apareixen a les fotos de gent 
que postureja a les xarxes soci-
als.

Menorca, en els darrers anys, és un 
d’aquests llocs que està de moda per diversos fac-
tors, entre els quals cal destacar les campanyes de 
publicitat d’empreses estatals o ser el destí vacaci-
onal de determinats famosos o “influencers” que hi 
venen a passar l’estiu. Les expectatives que la gent 

té dipositades quan viatja a Menorca són molt grans. 
Tothom vol estar sol a Cala en Turqueta nedant com fa 
en Mario Casas al mes de febrer, circular per la carre-
tera amb un descapotable sense trobar-se cap cotxe 
com l’anunci gravat pel març, gaudir de la posta de sol 
de forma romàntica a un dels nostres espectaculars 

fars com a les fotos que es fan al mes 
d’abril o sopar a les terrasses de deter-
minats restaurants en calma i tranquil-
litat com pel mes d’octubre.  

No complir amb les expectatives que 
es té moltes vegades genera frustra-
ció i aquesta sol venir acompanyada 
de mal humor. I si a aquest mal humor 
hi afegim que a Menorca fa molta ca-
lor i que hi ha molta, molta gent, la si-
tuació es complica i és quan aparei-

xen moltes queixes. Si el K2, la muntanya 
més difícil de pujar del món, està saturada i la gent ha 
de fer cua per pujar-hi, com no ha d’estar saturat l’ac-
cés a Cala en Turqueta?

          >> Seguiu llegint aquí

MENORCA, PARADÍS SATURAT

COMUNICACIÓ

Una evidència. La societat d’aquest segle XXI és la 
que disposa d’un major suport tecnològic de tota 
la història de la humanitat per a la transmissió d’in-
formació i, per tant, per a la generació de coneixe-
ment i comunicació. La televisió, l’internet o la te-
lefonia mòbil, en totes les seves múltiples varietats 
i interrelacions, permeten comunicar-nos, indivi-
dualment o col·lectiva, a tota hora i amb qualsevol 
ciutadà del món.

Una altra evidència. Mai l’home havia estat tan sol 
com en aquesta època. Mai l’infant havia fet tantes 

hores sol, a casa, mirant la televisió o jugant amb la 
play-station. 

Mai tants avis havien quedat reclosos i incomuni-
cats en el seu pis que, amb l’edat, ha esdevingut 
una barrera per a la comunicació. Mai tants adults 
s’havien sentit malalts de solitud, amb estrès, an-
sietat, depressió, insomni,… estats tots ells relacio-
nats amb un desordre emocional i, moltes vegades, 
amb una deficient comunicació.

                                        >> Seguiu llegint aquí

LA SATURACIÓ DE MENORCA 
PROVOCA UN CONSUM 
EXCESSIU DE RECURSOS.. . I 
EN UN TERRITORI COM EL 
NOSTRE AQUEST SÍ QUE ÉS 
UN PROBLEMA IMPORTANT

Oriol Baradad
LLICENCIAT EN CIÈNCIES AMBIENTALS I PROFESSOR DE SECUNDÀRIA

Nel Martí

PROFESSOR I ESCRIPTOR
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PARLAMENT

MXME PROPOSA UNA LLEI PERQUÈ 
NO ES REPETEIXIN CASOS COM   
EL DE LES OBRES DE FORNELLS
Els menorquinistes també volen frenar la massificació 
nàutica limitant la capacitat de decisió de Ports IB i que 
Consell i ajuntaments tenguin ‘la darrera paraula’

Més per Menorca va registrar al Parlament una Propo-
sició de llei amb la intenció de reequilibrar els poders 
sobre molls i altres instal·lacions portuàries que té ac-
tualment Ports IB. L’objectiu és que consells i ajunta-
ments adquireixin més competències i els seus informes 
siguin vinculants, per exemple, a l’hora d’ampliar infra-
estructures. “El motiu principal és que Ports IB no és 
una entitat alineada amb les polítiques de protecció del 
territori necessàries per lluitar contra la massificació i el 
canvi climàtic”, segons que ha assegurat el diputat Jo-
sep Castells, “sinó que es tracta d’un organisme amb una 
lògica pròpia, que cerca un resultat econòmic positiu i 
no compta amb la participació ciutadana que sí que te-

nen Consells i ajuntaments, institucions democràtiques i 
molt més properes al ciutadà”.

“La sensibilitat dels menorquins i menorquines per pre-
servar el seu territori s’ha demostrat en la remodelació 
de Fornells, cas en què Ports IB ha continuat fent ‘la seva’ 
sense tenir en compte que estam en un moment històric 
on cal posar límits”, ha explicat Castells, qui ha advertit 
que «si no es frena la capacitat d’actuació de Ports IB, es 
podria repetir amb el Port d’Addaia l’oposició frontal de 
la ciutadania i de les institucions menorquines”.

> Seguiu llegint

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2152/

