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El 12 de setembre, durant la junta 
de portaveus, l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Ciutadella va pre-
sentar a l’oposició els resultats del 
procés participatiu del “Projecte de 
recuperació de la plaça des Born 
per a les persones vianants”.

Aquest projecte ha passat per di-
ferents fases des del seu inici l’any 
passat: Amb la presentació de la 
memòria explicativa i la posterior 
presentació i debat amb el grup 
de portaveus polítics, es posava en 
marxa internament.

Després, s’explicava i debatia a les 
taules de participació amb diferents 
entitats i associacions de Ciutade-
lla com la Comissió de patrimoni, la 
Comissió d’associacions de veïns, 
la Fundació de persones amb dis-
capacitat, el Consell Infantil, la Tau-
la tècnica municipal, la Taula amb 
sectors empresarials: PIME, CAEB... 
i altres aportacions com l’AVV Ciu-
tadella Vella, ASCOME, la Societat 
Històrico Arqueològica Martí i Bella, 
l’A. Venedors Ambulants, l’A.C. de 
Ciutadella Antiga, el Col·legi d’Apa-
relladors, arquitectes tècnics i En-
ginyers, el Cercle Artístic i d’altres.

Posteriorment, es van organitzar 
dues sessions d’Espai de ciutadania-

on totes les persones interessades 
van poder assistir a la presentació 
del projecte i van poder compartir 
les seves idees i propostes.

De manera més amplia, es va realit-
zar després una enquesta en línia en 
què podia participar també tota la 
ciutadania i amb la que es van com-
pilar fins a 445 respostes.

Pròximament, després de la troba-
da d’ahir amb els grups municipals 
del consistori, s’inicia una nova eta-
pa del procés amb la reunió de la 
comissió tècnica municipal per tal 

de poder començar a redactar el 
projecte.

Des de l’Ajuntament es vol agrair la 
participació activa de molta gent 
durant tot aquest procés que s’em-
marca dins el concepte de Ciuta-
della com a Ciutat Educadora. Un 
compromís de “crear espais públics 
habitables, amables, respectuo-
sos, accessibles i sostenibles, orde-
nant-los en funció de les necessitats 
integrals de la seva població, en es-
pecial la infància, les persones amb 
diversitat funcional i les persones 
grans”.

RECUPERACIÓ DE LA PLAÇA DES   
BORN PER A LES PERSONES VIANANTS
L’Ajuntament de Ciutadella presenta els resultats del procés participatiu

DESCARREGUEU AQUÍ EL PROJECTE

https://www.ajciutadella.org/documents/documents/0ac0f132-46fa-4ff3-ab75-e995a285b21b.pdf
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MENORCA

L’Assemblea de Més per Menorca va ratificar 
els candidats i candidates que ocuparan les 
posicions de la 6 a la 13 (amb els respectius 
suplents) a les llistes al Consell i al Parlament, 
tot completant així les candidatures lidera-
des per Josep Juaneda i Josep Castells a les 
eleccions autonòmiques del mes de maig. Les 
candidatures conjuguen experiència i renova-

ció. Són conformades per persones de perfils 
molt diversos. El conseller i candidat a presidir 
el Consell de Menorca, Josep Juaneda, els ha 
definit com  a “grans equips de gent jove i de 
persones amb una rellevant trajectòria en mo-
viments socials i polítics de tota mena”.

        > Seguiu llegint

MXME COMPLETA LES LLISTES 
AL CONSELL I AL PARLAMENT  
PER A LES ELECCIONS DE MAIG

Número 6: Montse     
Morlà Subirats

Número 7: Víctor        
Ferrer Olives

Número 8: Pilar            
Serra Rotger

Número 9: Joan           
Palliser Riudavets

Número 10: Eva           
Cardona Pons

Número 11: Manolo     
Lora Buzón

Número 12: Maite         
Salord Ripoll

Número 13: Josep       
Carreras Coll

S1: Laia Obrador Pons

S2: Joan Ll. Torres Faner

S3: Antònia Allès Pons

Consell
Número 6: Fanni         
Riudavets Florit

Número 7: Damià        
Coll Pons

Número 8: Marina      
Sansaloni

Número 9: Andreu      
Servera Moll

Número 10: Blanca      
Noguera Coll

Número 11: Borja Olives i 
Verger

Número 12: Helena       
Vílchez Pons

Número 13: Simó         
Ferrando Perelló

S1: Pilar Pons Goñalons

S2: Eduard Riudavets

S3: Maria Juan Benejam

Parlament

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2170/
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CIUTADELLA

ADJUDICAT L’ENDERROC    
DE LES PISTES DE TENNIS DE 
L’OAR I LA REORDENACIÓ  
DE LA PLAÇA DE LA PAU
La junta de govern de l’Ajuntament de 
Ciutadella va aprovar el dimecres 31 
d’agost l’adjudicació de les obres del 
projecte d’enderroc de les pistes de 
tennis de l’OAR i la reordenació de la 
plaça de la Pau a l’empresa M. Polo SL.

L’actuació contempla l’enderroca-
ment de les edificacions que formen 
part de l’espai, així com l’entorn de 
les pistes de tennis, dels seus vesti-
dors i de la nau antigament destinada 
a gimnàs, i la posterior ordenació de 
l’equipament.

             > Seguiu llegint

‘UN ESTIU PER CRÉIXER’ ACABA AMB ÈXIT DE 
PARTICIPACIÓ DE JOVES, EMPRESES I ENTITATS
La quarta edició del programa esti-
uenc per als joves d’entre 14 i 17 anys 
de Ciutadella ”Un estiu per créixer” 
finalitza deixant bones experiències 
entre els joves i les empreses partici-
pants.

Un any més, joves amb ganes de pas-
sar part del seu temps lliure de l’estiu 
en aprendre activament i no formal 
han pogut créixer i aprendre en un àm-
bit del seu interès. El programa està 
inspirat en la metodologia d’aprenen-
tatge-servei, que fomenta l’oportuni-
tat d’aprendre observant i realitzant 
accions, a la vegada que els joves fan 
un servei allà on passen les seves quin-
ze hores setmanals durant un mes.

    > Seguiu llegint 
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https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=62340
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=62306
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OBRES DE MILLORA 
AL CARRER DE SANT 
ISIDRE DE CIUTADELLA
El passat 3 d’octubre es van iniciar les obres de la prime-
ra fase del projecte de millora de les infraestructures del 
clavegueram del carrer Sant Isidre. El termini d’execució 
previst és d’un mes.

Durant aquest període, es tancarà el trànsit a la circula-
ció i quedarà afectada la mobilitat tal com s’indica a la 
imatge.

Gràcies a tots/es per la vostra col·laboració i disculpeu 
les molèsties que aquestes obres us puguin ocasionar.

El gerent i l’equip del Teatre des Born van 
presentar recentment la programació de 
tardor-hivern 22/23 en un acte obert al 
públic general.

Entre la trentena d’espectacles presen-
tats, hi destaquen noms com el de Marco 
Mezquida o Chicuelo, que conviuen amb 
la dansa d’importants companyies naci-
onals com son Aracaladanza, Les Impu-
xibles i Cia. Maduixa.

Tot això en una programació amb forta 
presència d’espectacles familiars, alguns 
amb tanta anomenada com Laika, de la 
Cia. Xirriquiteulateatre o ¿Cuándo viene 
Samuel? de Ultramarinos de Lucas.

També s’hi troben artistes locals com 
Maria Àngels Gornés o Simón Orfila i ar-
tistes que rompen amb les dramatúrgies 
més clàssiques, com la performer Agnés 
Mateus i Quim Tarrida.

Pel que fa a teatre en destaca la propos-
ta Llarg dinar de Nadal, de la companyia 
catalana La Ruta 40.

       > Seguiu llegint

EL TEATRE DES BORN PRESENTA 
LA SEVA NOVA TEMPORADA

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=62678
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UN ANY MÉS, DONANT SUPORT A LA 
CAMPANYA DE RECICLATGE DE VIDRE 
‘MOVIMIENTO BANDERAS VERDES’

NOU ESPAI DE CIUTADANIA SOBRE 
EL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 2030
L’Ajuntament de Ciutadella va organitzar 
un nou espai de ciutadania sobre el Pla 
d’acció de l’Agenda 2030 del municipi.

És una mostra del compromís amb els 
objectius de desenvolupament soste-
nible i, a aquest efecte, treballa en la 
redacció del Pla d’acció de l’Agenda 
2030. Amb l’ajuda de l’empresa exter-
na contractada, ja s’ha dut a terme una 
primera proposta d’accions i estratègies 
treballades a partir dels plans existents, i 
accions i projectes ja planificats.

Arribats en aquest punt, es vol que la ciu-
tadania hi participi per acabar de projec-
tar i proposar les futures accions i estra-
tègies que faran de l’Agenda 2030 una 
eina útil, realista i ambiciosa per avançar 
cap al desenvolupament sostenible els 
pròxims anys.

                             > Seguiu llegint

L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA SIGNA 
L’ADJUDICACIÓ DE SIS PARCEL·LES 
D’HORT A PERSONES PENSIONISTES

El passat 9 de setembre es va celebrar a la sala de juntes 
de l’ajuntament l’acte de signatura de les llicències d’ús 
privatiu de les 6 parcel·les d’hort que s’han adjudicat a 
persones pensionistes que es van presentar a la darrera 
convocatòria.

En l’actualitat, als horts urbans de sa Vinyeta hi ha un total 
de 24 persones pensionistes amb una parcel·la adjudicada 
i una entitat que també disposa d’una parcel·la assignada. 

Es preveu que en el moment en què quedin parcel·les lliu-
res es torni a treure una nova convocatòria.           

                          > Seguiu llegint

https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=62558
https://www.ajciutadella.org/Contingut.aspx?IdPub=62540
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CIUTADELLA

COMPROMÍS AMB LA CULTURA SIGNANT 
CONVENIS AMB VUIT ENTITATS I ASSOCIACIONS
L’Ajuntament ha refermat el seu com-
promís amb les entitats i associacions 
culturals del municipi amb la signatura 
de diferents convenis en un acte que va 
tenir lloc el passat dimecres a Can Saura 
i en què van participar l’alcaldessa Joana 
Gomila i el regidor de Cultura, Andreu 
Cardona.

Les entitats beneficiàries dels ajuts són 
Joventuts Musicals de Ciutadella, Jazz 
Obert, Cercle Artístic, Capella Davídica, 
Tal i Tal, Amics de la Mar, Junts as Pla i 
Enciclopèdia de Menorca.

Amb la signatura d’aquests convenis, 
l’equip de govern de l’Ajuntament fa 
palès un cop més el seu suport al teixit 
cultural de Ciutadella, ja que els acords 
materialitzen, la voluntat del consistori 
d’ajudar al sosteniment i a la continuïtat 
dels esdeveniments amb més rellevància 
de l’escenari cultural de Ciutadella i, per 
l’altra, el suport de l’Ajuntament a les en-
titats que treballen per mantenir viva la 
història i el patrimoni dels menorquins.

ES DESTINEN 14.285 € AL DESBROSSAMENT 
DELS MARGES DE NOU CAMINS MUNICIPALS
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va 
aprovar l’adjudicació a l’empresa Triatges Menorca SL 
de les tasques de neteja i desbrossament dels marges 
de diferents camins rurals de titularitat municipal.

L’adjudicació es va fer per un import total de 14.285,02 
€ IVA (21%) inclòs i afecta nou camins municipals: Son 
Triay, Son Angladó, Sa Coma, Alpare, Ses Quarterades, 
la Trinitat, Son Planes, Son Vives i es Garrigó. Entre tots 
sumen una longitud total de 26,02 quilòmetres.

De fet, els treballs ja s’han iniciat en diferents punts, 
tot plegat en una actuació que s’emmarca dins el com-
promís de l’equip de govern per tal de mantenir en bon 
estat els camins rurals del municipi. Es tracta d’unes 
tasques que s’efectuen amb caràcter anual i que s’ad-
judiquen a una empresa externa per ajudar a la briga-
da municipal de l’Ajuntament, qui per la seva banda 
també assumiran la feina de desbrossament d’altres 
camins rurals del municipi.

PSM - Més per Menorca
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ES MERCADAL POSA EN MARXA   
EL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
L’Ajuntament duu endavant aquesta 
iniciativa que pretén crear un espai 
d’aprenentatge de la llengua cata-
lana des d’una perspectiva lúdica, 
sense una finalitat estrictament aca-
dèmica. Té com a objectius ampliar 
l’ús social de la llengua i acostar per-
sones no catalanoparlants amb par-
lants nadius per crear un espai de 
relació lingüística naturalitzada. Així 
mateix, també es promou la convi-
vència i l’intercanvi cultural.

La finalitat és crear parelles lingüís-
tiques (eventualment es podria do-
nar cabuda a altres formats) en què 
s’ajunten persones catalanoparlants 
i d’altres que volen aprendre la llen-
gua, interessades a xerrar de forma 
distesa i sense condicionants aca-
dèmics.

                      > Seguiu llegint

LA SALA ALBERT CAMUS INICIA      
LA TERCERA TEMPORADA AMB ELS 
ARTISTES SOSTENIBLES COM A EIX

La Sala Albert Camus va iniciar el dia 2 d’octubre, la programació regular 
de la tercera temporada de l’any 2022, i que tindrà l’artista sostenible 
com a eix vertebrador. Continuant amb la filosofia de cultura sostenible 
impulsada per l’Ajuntament, en aquesta ocasió es posa el focus en les 
companyies i artistes que passaran per la Sala per oferir al públic els seus 
espectacles, apostant per artistes sobretot locals i de proximitat que 
aposten per pràctiques sostenibles. La temporada d’aquest any inclou 
20 activitats, la gran majoria de les quals protagonitzades per artistes 
locals i de les illes. Diàlegs d’Art, Som 3 i Tornam a Ser Aquí, tres com-
panyies de Sant Lluís, tornaran a actuar a la Sala, el que representa una 
nova mostra del dinamisme cultural del municipi i l’aposta pel producte 
de proximitat.            

                                           > Seguiu llegint

https://www.aj-esmercadal.org/contingut.aspx?idpub=23053
https://www.ajsantlluis.org/Contingut.aspx?idpub=37689
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POBLES

L’ESCOLETA DE 2-3 ANYS SERÀ 
TOTALMENT GRATUÏTA A ALAIOR

ES CASTELL MILLORA CALA PEDRERA I 
EL PASSEIG MARÍTIM DE SOL DE L’EST
L’Ajuntament continua apostant per millorar i 
crear nous espais verds al municipi.

En aquest sentit, les darreres setmanes la Re-
gidoria de Medi Ambient ha dut a terme dues 
actuacions. La primera és la instal·lació de tres 
jardineres amb oliveres i altres plantes a les es-
cales d’accés a cala Pedrera des del carrer Xaloc.

La segona actuació és l’enjardinament del pas-
seig Marítim de Sol de l’Est amb plantes autòc-
tones i amb vegetació de baix consum d’aigua, 
que comptarà amb un sistema de reg gota a 
gota. 

            > Seguiu llegint aquí  

L’educació de 2-3 anys a l’escoleta serà to-
talment gratuïta a Alaior. Així ho ha deci-
dit l’equip de govern alaiorenc, encapçalat 
pel batle José Luis Benejam, davant el que 
creuen que és “el més just” per a totes les 
famílies.

Després de l’anunci del Govern de les Illes 
Balears referit a la parcial gratuïtat del ser-
vei d’escolarització de 2-3 anys, que va 
provocar sèries adversitats administrati-
ves des de la perspectiva local, l’Ajunta-
ment d’Alaior ha decidit que els pares i 
mares que tenen escolaritzats els seus fills 
al cicle 2-3 anys a Alaior no hauran de pa-
gar la diferència que el Govern no cobria 
amb la seva iniciativa.

Cal recordar que la ‘gratuïtat’ anunciada 
pel Govern de les Illes Balears només co-
breix quatre de les hores de servei i només 
10 dels 11 mesos de curs, i que els pares i 
mares havien d’abonar la resta d’hores de 
servei que es presten, que són dues al dia.

> Seguiu llegint

PSM - Més per Menorca

https://www.aj-escastell.org/Contingut.aspx?IdPub=30962
https://www.aj-alaior.org/Contingut.aspx?IdPub=18582
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INSCRIPCIONS PER A LA FIRA 
D’ARTESANIA, ARTÍSTICA I 
AGROALIMENTÀRIA

Benvolgudes persones artesanes de Menorca. Us 
convidam a participar en la pròxima XXI Fira d’Ar-
tesania, artística i agroalimentària que tindrà lloc els 
dies 15 i 16 d’octubre de 2022 a la plaça Espanya del 
nostre municipi de Ferreries. Els horaris de la Fira 
són el dissabte 15 d’octubre de 10.00 a 21.00 hores 
i diumenge 16 d’octubre de 10.00 a 14.00 hores. Per 
inscriure’us trobareu la informació si cliqueu en el 
següent enllaç i continueu llegint.

             > Seguiu llegint

La Regidoria d’Educació, liderada pel com-
pany Antoni Carrillos, va presentar la Xar-
xa d’Extraescolars de Maó, un projecte nou 
que recull tota l’oferta d’activitats extraes-
colars que ofereixen els centres educatius 
de primària de la ciutat. La Xarxa, d’orga-
nització compartida, està formada pel con-
junt de totes les APIMA i les AFA, i també 
compta amb la participació de l’Ajuntament 
de Maó.

La Xarxa d’Extraescolars de Maó té l’ob-
jectiu de treballar per garantir la igualtat 
d’oportunitats per als infants, adolescents i 
joves, pel que fa referència a l’accés a l’edu-
cació no formal.

Com a primer pas, es presenta el catàleg de 
totes les activitats extraescolars que es po-
den fer als centres educatius de primària de 
Maó, però també es continua treballant per 
poder disposar d’una oferta cada vegada 
més àmplia, diversa, accessible i equitativa.

              > Seguiu llegint

LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
DE MAÓ, REUNIDES EN UN CATÀLEG
És la primera passa de la La Xarxa d’Extraescolars de Maó,     
que té per objectiu garantir la igualtat d’oportunitats

https://www.ajferreries.org/contingut.aspx?idpub=28759
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2167/
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CONSELL INSULAR

MENORCA VOL INVERTIR 
17 MILIONS D’EUROS 

D’ITS EN PROJECTES DE 
MILLORA DE LA GESTIÓ 

DE L’AIGUA
Recentment es va presentar a partir de 
l’acord de tots els ajuntaments i el Con-

sell Insular, un projecte insular anomenat 
«Menorca Aigua: Projecte de modernització 

de la infraestructura hidràulica de Menor-
ca», que inclou 9 actuacions de millora de 

la gestió dels recursos hídrics, amb una 
inversió total de 17.108.323,46 €, per optar 

a ser finançats a través del Pla d’Impuls del 
Turisme Sostenible 2022. 

> Seguiu llegint

La gratuïtat de tots els abonaments 
d’autobús, és a dir, les targetes T-JO-
VE, T-GENERAL i T-MÉS, es va posar en 
marxa des de l’1 de setembre fins a final 
de desembre.

Cal tenir en compte que passats aquests 
quatre mesos, està previst que a par-
tir del gener de l’any 2023 s’apliquin 
els descomptes que contempla el pla 
de xoc del Consell Insular que continu-
arà aplicant la gratuïtat de les targetes 
T-JOVE i T-MÉS i en el cas de la T-GE-
NERAL, es mantindrà l’abonament en un 
50%.

La consellera de Mobilitat, Montse Mor-
là, ha assenyalat que “en aquest equip 
de govern tenim un ferm compromís 
amb el nostre territori com a Reserva de 
Biosfera que som, per açò feim una pas-
sa valenta cap a la mobilitat sostenible. 

         > Seguiu llegint

ELS ABONAMENTS D’AUTOBÚS 
DE MENORCA JA SÓN GRATUÏTS
La mesura té vigència des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2163/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2161/
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JUANEDA INSISTEIX 
AL GOVERN EN LA 
NECESSITAT D’ADEQUAR 
ELS TORRENTS 
DE MENORCA
Malgrat que actualment les competències en 
matèria de recursos hídrics, i concretament la 
gestió dels torrents, corresponen al Govern de 
les Illes Balears, des del Consell sempre s’ha 
mostrat la voluntat de col·laborar i facilitar 
aquesta tasca atenent a les peticions tant dels 
municipis com dels propietaris dels terrenys.

> Seguiu llegint

Més per Menorca aposta 
per la gratuïtat total de la 
primera etapa d’educació 
infantil i el nostre conse-
ller Miquel Àngel Maria, 
va anunciar recentment 
que el Consell ja garan-
tirà aquest mateix curs 
la gratuïtat total de 2-3 
anys, complementant així 
la mesura del govern au-
tonòmic de subvencionar 
4 hores de la jornada de 
cada infant.

El departament de Cultu-
ra i Educació, que lidera 
Més per Menorca al Con-
sell Insular, fa així “una 
aposta i un esforç perquè 
cap família hagi d’assumir 
el cost de la resta d’ho-
res”. A més, cap ajunta-
ment haurà de pagar per 
aquesta iniciativa.

      > Seguiu llegint

GARANTIM LA GRATUÏTAT DE 2-3 
ANYS AQUEST MATEIX CURS ESCOLAR
El conseller, Miquel Àngel Maria, va recordar que és la primera passa “cap a   
la universalització i plena gratuïtat de tota l’educació infantil del primer cicle”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2162/
https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2169/
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El diputat Josep Castells es va dirigir 
a la presidenta Armengol i li va retrau-
re les incoherències del Govern, qui fa 
una gestió molt allunyada «d’un dis-
curs oficial que cerca aparentar con-
sens en totes les institucions», mentre 
que la trajectòria dels partits de l’Exe-
cutiu “és, realment, molt ambigua i ti-
tubegen a l’hora de prendre decisions 
valentes”.

Com a exemple important de contra-
diccions, el diputat va citar el proble-
ma de la massificació, ja que el Govern 
“sembla que ha assumit el discurs dels 
límits i de la contenció,» però no s’ha 
atrevit «ni a limitar els creuers, a la 
vegada que desvirtua l’ecotaxa (ITS) 
amb casos com els de ‘los 40 Music 
Awards’ o en la promoció turística de 
la platja de Palma”.

Per al diputat, les darreres polítiques 
d’Armengol són un degoteig constant 
de missatges totalment contradictoris 
amb allò que diuen que fan. 

                  > Seguiu llegint

MÉS PER MENORCA RETREU AL 
GOVERN LES INCOHERÈNCIES “ENTRE 
ALLÒ QUE DIU I ALLÒ QUE FA”

https://www.mespermenorca.cat/ca/noticias/2165/
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Espanya ha lliurat ja a l’Aràbia 
Saudita, el primer dels cinc vai-
xells de guerra adquirits a Na-
vantia, per un valor de més de 
1.800 milions d’euros, amb la 
qual cosa Riad es converteix en 
el primer client internacional en 
compra d’armaments a Espa-
nya.

L’obscurantisme respecte dels 
possibles controls posteriors de 
l’ús de les armes venudes al país 
saudita es manté, i fins i tot es 
justifica el secretisme existent 
en aquesta 
matèria,  des 
del govern 
de l ’Estat , 
per molt que 
la participa-
ció d’aquell 
país en la 
guerra al Ie-
men exigiria 
poder com-
provar si es 
compleixen 
les normes internacionals exis-
tents que prohibeixen la venda 
d’armaments a Estats que par-
ticipin en algun conflicte armat.

De fet, la Secretaria d’Estat de 
Comerç, el passat mes de Juny, 
en una compareixença davant la 
Comissió de Defensa del Con-
grés dels diputats ha justificat 
la negativa del Govern de Sánc-
hez de proporcionar dades més 
concretes sobre la venda d’ar-
mament fabricat a Espanya, ar-
gumentant que difondre-les 
podria afectar la seguretat naci-

onal, i ha emfatitzat la seguretat 
que es te, des del Govern, que 
els armaments d’origen espa-
nyol no son utilitzats en la guerra 
que des del 2014 assola el Iemen 
i en la que hi participen dos dels 
principals clients d’Espanya en 
la venda d’armes, Aràbia Saudí 
i Emirats Àrabs. Una seguretat 
basada en pocs… o cap control 
posterior segons han denunciat 
ONGs especialitzades.

La Secretària d’Estat, ha afirmat, 
devant les preguntes dels dipu-

tats Marta 
Rosique i 
Iñarritu, que 
E s p a n y a 
ven armes a 
Aràbia Sau-
dí perquè 
sap que no 
s’uti l itzen 
per vulnerar 
drets hu-
mans, sense 
aportar cap 

detall de l’origen d’aquest con-
venciment.

Cal recordar que el Govern Es-
panyol, en temps de Felipe Gon-
zález, va declarar secret d’Estat 
les actes de la Junta Interminis-
terial pel Comerç i Control del 
Material de Defensa i Tecnolo-
gies de Doble Us, JIMDDU, i se-
gons ha manifestat la compa-
reixent no te cap intenció de 
desclassificar cap de les actes 
de les reunions de la mateixa...

>> Seguiu llegint aquí

Quan el novembre del 2020 l’exercit del 
Marroc va ocupar El Guerguerat, la fran-
ja que separa els territoris del Sàhara Oc-
cidental, que ocupen il·legalment des del 
1975, de la frontera amb Mauritània, s’esta-
va iniciant una nova fase en la situació de 
l’antiga colònia espanyola que anava molt 
mes enllà del fet d’ocupar un territori que 
la ONU havia adjudicat al Front Polisario, 
en la delimitació de la línia de l’alto el foc 
del 1991. Va significar, d’una banda, el re-
torn a la guerra, acabant amb els anys de 
treva acceptada per les dues parts en el 
conflicte, i acordada feia 29 anys, i de l’al-
tra banda va implicar un rellançament dels 
moviments diplomàtics promoguts tant 
des del Marroc com per part de la RASD i 
els seus aliats.

El fet és que les posicions d’un i altre s’han 
fet cada vegada més intransigents, com 
més es feia evident que ni el Marroc esta-
va disposat a iniciar un procediment que 
pogués acabar implicant la independèn-
cia del Sàhara Occidental, tot i que tenia 
clar que l’ocupació d’aquell territori vul-
nerava el dret internacional i les diverses 
resolucions de la ONU sobre la qüestió. Ni 
el Front Polisario estava disposat a renun-
ciar al dret d’autodeterminació del seu po-
ble, consagrat per les Nacions Unides.

Idò el Marroc, que els mesos anteriors a 
l’estiu havia creat situacions de tensió amb 
diferents governs, orientades a pressio-
nar per aconseguir un suport diplomàtic a 
la seva proposta d’autonomia pel Sàhara, 
una estratègia que es va intensificar des-
prés que el President Nord-americà, Do-
nald Trump, va fer públic un reconeixement 
via “Twitter” de la marroquinitat de l’antiga 
colònia espanyola...

>> Seguiu llegint aquí

LA HIPOCRESIA REGNA 
EN LA POLÍTICA DE 

RELACIONS EXTERIORS

SÀHARA, UN 
PROBLEMA 

EN EBULLICIÓ 
PERMANENT

Ramon Orfila

JUBILAT I AMANT DEL SEU POBLE

LA SECRETÀRIA D’ESTAT 
HA AFIRMAT QUE ESPANYA 
VEN ARMES A ARÀBIA 
SAUDÍ PERQUÈ SAP QUE NO 
S’UTILITZEN PER VULNERAR 
DRETS HUMANS

PSM - Més per Menorca

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-la-hipocresia-regna-en-la-politica-de-relacions-exteriors/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-ramon-orfila-sahara-un-problema-en-ebullicio-permanent/
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Ha tornat a passar un nou 11-
S, que ens tenia acostumats a 
grans mostres de suport popu-
lar i voluntats de llibertats po-
lítiques, amb grans recorreguts 
que donaven la volta al món i 
amb un espai polític, l’indepen-
dentista, que es veia amo i se-
nyor de les seves aspiracions en 
l’àmbit internacional, il·lusos en 
les fotografies dels grans diaris 
mundials de capçalera. Sem-
blava que la independència era 
a tocar, sense que l’Estat no 
pogués fer altra cosa que mi-
rar-s’ho sense saber prou què 
fer: parlar de la Constitució i el 
món obert sense fronteres o bé 
enviar la força bruta. Van acabar 
fent les dues coses i d’una forma 
no gaire elegant.

Amb tot, el 2017 va donar un 
gir del qual ningú no s’ha sargit. 
Les lluites caïnites al si de l’in-
dependentisme, després del fra-
càs del referèndum, i no només 
entre els partits que hi donaven 
suport (i hi segueixen donant, 
per bé que per diferents motius 
més relacionats a guanyar el re-
lat que no a donar veracitat dels 
fets) sinó també entre tots els 
agents públics (mitjans de co-
municació, entitats, patronals, 
confabuladors, tertulians a sou 
i tota una caterva de gent) han 
anat aigualint la festa: la realitat 
de la repressió policial, judicial i 
de tots els agents afins ha posat 
de manifest que això no era un 
joc.

        >> Seguiu llegint aquí

Aquest estiu s’han conegut quatre dades 
econòmiques que convé llegir juntes, les 
unes en relació a les altres, per intentar res-
pondre la pregunta del títol.

1- La despesa turística a Menorca bat tots 
els rècords. El juliol d’enguany els turistes 
van gastar 361,06 milions d’euros, un 46,2% 
més que el mateix mes de l’any passat, i un 
5,4% que el millor any mai vist (2019).

2- El segon trimestre de 2022 ha estat, a 
Balears, el segon amb més ocupació de 
tota la història, amb 612.400 persones ocu-
pades al conjunt balear. A Menorca, les al-
tes a la seguretat social baten rècords.

3- Les patronals diuen que les empreses 
de Menorca no podran pujar els sous dels 
treballadors...

             >> Seguiu llegint aquí

ELS JACOBINS 
DE SEMPRE 

ECONOMIA 
TURÍSTICA: 
FUNCIONA?

Joan Carles Villalonga
FILÒLEG I MÚSIC

Miquel À. Maria
CONSELLER DE 

MÉS PER MENORCA

PROSTITUCIÓ A MENORCA, UNA DESIGUALTAT DE GÈNERE A PROP I INVISIBLE

Que no la vegem no vol dir que no existeixi. Només a 
Ciutadella, 15 pisos localitzats amb la sospita que n’hi 
ha més i tres clubs prostituïdors. La prostitució ja no 
és aquella imatge de les dones al carrer. Ara les per-
sones en situació de prostitució paguen un preu per 
ocupar una plaça d’un pis de qualsevol bloc de pisos 
on exerceixen la prostitució d’una manera molt més 
invisible i normalitzada.

Gràcies a Metges del Món hem aconseguit tenir un 
poc més d’informació de la situació de la prostitució a 
la nostra illa. Des de l’agost del 2021 han atès 208 per-
sones (la meitat d’elles a Ciutadella), moment en el 
qual van començar a intervenir en el nostre municipi.

Amb l’afany de fer una introducció a mode de pinze-
llada per fer-nos una idea d’aquesta realitat invisible, 
escric les següents línies amb les meva mirada de so-
ciòloga.

Com s’hi arriba a una situació de prostitució?

Són dones entre 18 i 54 anys procedents, majoritària-
ment, d’Amèrica Llatina però també d’Àfrica i Àsia així 
com d’Espanya. El principal detonant per exercir la pros-
titució és la gran vulnerabilitat econòmica-social i la 
manca d’alternatives laborals.       

           >> Seguiu llegint aquí

Laura Anglada

CIUTADANA INQUIETA, MARE, SOCIÒLOGA I REGIDORA

https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-joan-carles-villalonga-els-jacobins-de-sempre/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-miquel-angel-maria-economia-turistica-funciona/
https://www.psm-menorca.cat/article-opinio-laura-anglada-la-prostitucio-a-menorca-una-desigualtat-de-genere-a-prop-i-invisible/
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CULTURA

 LA TERCERA EDICIÓ DEL ‘TAST 
DE CULTURA’ A CIUTADELLA
L’Ajuntament ha posat en marxa una nova edició 
del programa “Tast de Cultura” amb quatre acti-
vitats en què s’hi inclouen tres àmbits: el conei-
xement del patrimoni cultural i natural de l’illa, di-
ferents activitats culturals (música, dansa, teatre, 
poesia i cinema) i la promoció del producte local.

La primera de les trobades va ser al convent de 
Sant Agustí (claustre del seminari) el 30 de se-
tembre. Aquest dia l’activitat va consisti en una 
visita guiada a l’antic convent i l’actuació de 
Guiem Soldevila.

El 7 d’octubre a Son Bernadí, Miquel Mariano par-
larà sobre “La cuina del camp. L’arròs de la terra” 
i comptarà amb l’actuació d’Acorar, de Toni Go-
mila.  La tercera activitat es traslladarà al far Nati, 
dia 14 d’octubre, amb l’actuació de Figues d’un 
altre paner i la xerrada, “El naufragi del Général 
Chanzy”, a càrrec d’Antoni Camps Extremera.

L’últim “tast” d’aquesta edició és a s’Albufera dia 
21 d’octubre. En aquest cas, l’actuació és una lec-
tura dramatitzada de l’obra de Fernando Martí 
i Camps “Històries d’un hort des pla”, amb Sita 
Muñoz i Pere Arguimbau. Joan Pons Alzina dis-
sertarà sobre “Els horts des pla: un patrimoni his-
tòric a revalorar”.

Les entrades ja están a la venda al web municipal 
al preu de 20 € per a cada activitat. Aquesta en-
trada inclou un tast de producte local i el servei 
d’anada i tornada en autobús a les sortides a Son 
Bernadí i al far Nati. A aquestes dues activitats no 
està permès anar-hi en vehicle propi.

VENDA D’ENTRADES AQUÍ

https://ticketib.com/ca/organizers/servei-de-cultura-ajuntament-de-ciutadella-de-menorca

